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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ 
D’ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS -3era FASE- 

AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 
 
 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 PROMOTOR 
 El promotor és l’Ajuntament d’Esponellà, amb domicili a la plaça de 
l’Ajuntament, nº 1, del municipi d’Esponellà, C.P. 17832, a la comarca del Pla de 
l’Estany 

 
1.2 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 
 El projectista és Jordi Camps Costa, arquitecte, núm. Col·legiat 38242/6 del 
COAC, amb adreça electrònica: arquitecte@plaestany.org 

 
1.3 DADES URBANÍSTIQUES 

 La parcel.la referida està inclosa en sòl de classificació urbanística de 
sòl urbà, qualificat segons el POUM com a “ Zona 6 – equipaments municipals”. 

Les obres contemplades en el projecte no modifiquen la superfície construïda i 
no n’alteren la volumetria ni l’aspecte exterior. Es tracta de la realització d’obres 
d’acabats interiors. 

 La normativa que l’afecta es transcriu a continuació. 

CAPÍTOL 5  SISTEMA D’EQUIPAMENTS (Zona 6) 
 
art. 147  Definició 
El sistema d’equipaments comprèn els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius o 
comunitaris al servei directe dels ciutadans. 
 
art. 148  Tipologia d’equipaments 
1. Els sòls destinats per aquest POUM al sistema d’equipaments es classifiquen de la forma 

següent: 
Equipament educatiu 
Equipaments urbans diversos 
Cementiri 

2. En la definició d’equipaments urbans diversos es consideren inclosos, entre d’altres, els 
equipaments de caràcter sanitari, assistencial, sòci-cultural i administratiu. 

 
art. 149  Titularitat 
El sòl classificat d’equipaments, per equipaments de nova creació, haurà d’ésser de titularitat 
pública, i en conseqüència, haurà d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació, 
cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. 
 
art. 150  Règim general 
1. En l’obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació 

dels equipaments s’observaran aquestes Normes Urbanístiques i allò que disposa la 
legislació sectorial vigent per cadascuna de les matèries. 

2. Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l’entorn dels equipaments 
s’ordenaran com a espais lliures enjardinats. 

 
art. 151  Condicions d’us 



 

S’admeten tots els usos específics concrets per a cada tipus d’equipament, exceptuant el cas 
de equipaments urbans diversos on els usos es fixaran mitjançant la tramitació d’un Pla 
Especial Urbanístic. 
 
art. 152  Condicions generals d’ordenació i d’edificació dels equipaments 
1. El sistema d’ordenació dels equipaments i dotacions serà en general el d’edificació 

aïllada en parcel·la. 
2. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions 
ambientals del municipi. 

3. Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on 
es situa l’equipament. En el cas de que l’equipament sigui colindant a dues zones 
diferents, s’adoptaran les condicions de menor impacte per l’entorn immediat. 

4. Es prestarà especial atenció de tractament de l’espai no edificat de la parcel·la i al tipus 
de tanca. 

 

1.4 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
En data de novembre de 2006 en Josep M Ros i Vilallonga, amb qualitat d’arquitecte 
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, redactà el projecte de rehabilitació de Cal 
Baró d’Esponellà. En data de gener de 2008 es redacta un altre projecte, sotasignat 
per Jordi Camps Costa, que modifica l’esmentat respectant les directrius principals, per 
tal d’afegir la documentació complementària requerida pels Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Governació i Administracions Públiques. Aquest segon 
projecte tenia per objecte la rehabilitació de Cal Baró en una primera fase que 
contemplava la rehabilitació estructural de tot l’edifici, realitzar els tancaments i 
adequar la planta baixa per tal de destinar-la a serveis municipals. Aquestes obres 
estan actualment executades i han permès que una part de l’edifici en planta baixa 
pugui ser lliurada a l’ús públic. Estaven incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya de l’any 2005, número d’actuació 1204.  

Amb data de setembre de 2011 en Jordi Camps Costa redactar el projecte que 
contemplava la segona fases de la rehablitació de Cal Baró. Aquest projecte 
contemplava la l’adequació de l’escala interior d’accés a la primera planta, la 
instal.lació de l’ascensor (en la primera fase es va preveure l’espai i el fossat 
necessari) i la construcció de dos banys, un dels quals adaptat, a la planta primera. 
L’execució d’aquestes obres es portaren a terme durant la primera meitat del 2012. 

Amb data de gener de 2013, a petició del promotor, es redacta una memòria 
valorada on es contemplaven les obres a executar en la tercera fase, que es 
desenvolupen en el present projecte 

L’objecte de l’Ajuntament d’Esponellà és l’adequació de la segona planta 
l’edifici de Cal Baró i que en un futur es pugui destinar tota la superfície a equipaments 
municipals. Els elements previstos en el present projecte es centren en l’adequació de 
la planta pis, sense deixar de banda les actuacions necessàries a la resta de l’edifici 
per tal d’adequar-lo en la seva totalitat i pugui ser lliurat a l’ús públic. 

  
1.5 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI I DE LA PLANTA . 

El solar té una forma irregular, d’una superfície aproximada de 2.892 m2. Està 
situat a l’extrem sud-est del nucli d’Esponellà, entre el carrer de Pere Ordis i la 
carretera GIP-5121. Actualment la finca està ocupada per l’edificació principal de Cal 
Baró, que ha estat objecte de dues fases de rehabilitació, com a espai d’equipaments 
municipals, i una sèrie de coberts on cal destacar l’edifici annex també anomenat el 
Trull, rehabilitat recentment. El conjunt dels edificis es situen a l’extrem oest de la 
finca.  



 

 Resum de les superfícies: 

• Superfície parcel·la: 

- Parcel·la      2892.00 m² 

• Superfícies construïdes estat actual: 

- Planta baixa      333.80 m² 

- Planta primera (objecte de la present fase ) 333.80 m² 

 TOTAL       667.60 m² 

Constructivament l’edifici està compost per parets de càrrega de paredat, 
sostre de planta baixa a base  de voltes i forjats de cairats de fusta i solera, segons 
casos, i fojat de planta pis (coberta) compost per fojat inclinat de cairats jàsseres i 
encaballades de fusta laminada GLh24 i solera de panell sandwich tipus “Termochip”. 
L’acabament de la coberta és amb teula àrab i el de façanes és paredat vist.  

 
1.6  DECLARACIONS BÀSIQUES I RELACIÓ DE DISPOSICIONS LEGALS 
 

El present projecte, d’adequació de la segona planta de Cal Barò d’Esponellà, 
compleix amb la normativa vigent que li és d’aplicació i es considera que les obres 
projectades constitueixen una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús públic. 
 
 El projecte al que ens estem referint s’ha elaborat d’acord amb les disposicions 
legals d’obligat compliment i principalment: 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). 
- Normes urbanístiques, a les que ja hem fet referència en l’apartat 1.3 

Dades Urbanístiques. 
- Codi d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
1.7 SUPERFICIES 
 
 El programa de superfícies útils dels espais es desglossa de la següent forma: 
 

PLANTA BAIXA 
Entrada / sala exposicions (no s’hi actua) 74,85 m² 
Despatx entitats 1 (no s’hi actua) 16.85 m² 
Despatx entitats 2 (no s’hi actua) 17,80 m² 
Despatx entitats 3 (no s’hi actua) 35.80 m² 
Magatzem (no s’hi actua) 74,80 m² 
Distribuïdor (no s’hi actua) 5.65 m² 
Escala (no s’hi actua) 12,50 m² 
Servei (no s’hi actua) 4,95 m² 
Servei adaptat (no s’hi actua) 7,90 m² 
Total superfície útil planta baixa 251,10 m² 

 
 
 

   



 

 
PLANTA PRIMERA 
Recepció - administració 74,75 m² 
Sala de plens 32.80 m² 
Alcaldia 17.35 m² 
Regidors - Alcaldia 17,50 m² 
Secretaria 18,00 m² 
Serveis externs – Tècnics 17,05 m² 
Despatx oposició 21,20 m² 
Arxiu 18,05 m² 
Distribuïdor 1 6,15 m² 
Distribuïdor 2 (no s’hi actua) 6.10 m² 
Escala (no s’hi actua) 12,75 m² 
Servei (no s’hi actua) 4,50 m² 
Servei adaptat (no s’hi actua) 7,40 m² 
Total superfície útil planta baixa 253,60 m² 

 
 
 
1.8 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
- PROGRAMA FUNCIONAL, LOCALS I SUPERFÍCIES 

El programa i les superfícies corresponents han estat acordades amb el 
promotor de l’obra i alhora també han estat condicionades per les particularitats 
de l’edifici i del solar, sempre complint amb els mínims establerts en la 
normativa vigent. 
 
 

- CRITERIS GENERALS I ESTÈTICS 
Com a criteri general s’ha optat conservar l’estructura funcional d’edifici. 
Composta per una sala principal central que fa, també, de distribuïdor i una 
sèrie d’espais situats als laterals. 
En aquest cas la sala de central s’hi ubicarà la recepció, zona d’administració i 
atenció al públic. Aquesta sala també podrà ser utilitzada com a zona 
d’exposicions. A l’est de la sala principal s’hi situen els despatxos d’alcaldia, 
secretaria i una sala de reunions. A l’oest hi trobem, l’escala existent, els 
serveis i l’ascensor, espais que foren acondicionats en anteriors fases. També 
hi trobem un despatx que s’adequarà en la present fase. 
Al nord, s’hi emplaça un últim despatx, l’arxiu i la sala de plens.  
Com a criteri estètic s’ha optat seguir amb els materials utilitzats en anteriors 
fases, paraments enguixats i pintats, pavimetns ceràmics i en general materils 
rústics que respectin el caràcter de l’edifici.  
 

- CRITERIS FUNCIONALS 
S’ha procurat crear espais funcionals, aprofitant els epais existents i destinant 
els més lluminosos a espais de treballs òptims pels usuaris. 
 

- CRITERIS CONSTRUCTIUS  
  

- Les noves divisions interiors es realitzaran amb rajol ceràmic perforat o buit, 
segons casos. 

- Els paraments verticals existents de paredat, es sanejaran, es rejuntaran i 
s’aplicarà un fixador a tota la superfície. 



 

- Es formarà un paviment d’acabat a tota la planta pis a base de peces de gres 
amb una franja perimetral de morter blanc seguint el criteri de la resta de 
l’edifici. 

- Es construïra un caixó al perímetre de l’edifici, amb taulell de fusta MDF amb 
acabat de xapa de roure natural, i vernissat. En aquest caixó s’hi passaran 
totes les instal.lacions. 

- S’instal.lara les portes de pas de tots els espais. Les fulles seran de fusta de 
roure amb acabat envernissat amb una tarja de vidre laminat 4+4 i rotulat amb 
vinil. 

- A planta baixa s’instal.lara un cancell a la porta principal, serà amb estructura 
de fusta de roure i vidre de cambra 4+4/10/4+4. 

- Al cancell d’entrada s’hi instal.lara un pelfut de perfils d’alumini amb acabat 
tèxtil. 

- Es rehabilitarà l’edifici annex exterior per ubicar-hi la sala de màquines, 
aquesta edifici estarà format amb per les parets de paredat existents, sostre de 
coberta a base d’estructura de fusta laminada GLh24, solera amb sandwich 
tipus “termochip” i acabat amb teula ceràmica sobre xapa de morter de 
protecció i làmina impermeable. 

- CRITERIS SOBRE LES INSTAL·LACIONS 
 

- No s’actua sobre la xarxa d’aigua sanitaria, les cambres humides s’han 
adequat en ateriors fases. 

- Es realitzarà la petita xarxa interior de recollida de condensats de la 
climatització amb tub de plàstic sanitari dels diàmetres grafiats en els plànols, 
s’utilitzaran les peces especials adequades per la realització de connexions girs 
i canvis de secció. La nova xarxa es connexionarà a la xarxa de l’edifici. 

- Instal·lació elèctrica: Actualment ja està realitzada l’instal.lació electrica en la 
planta baixa completa i en la zona de l’ascensor i els banys de la planta 
primera. En la resta de la planta primera es realitzarà el cablejat amb cable de 
coure tipus RZ1-K de 0,6/1kV, o ES07Z1-K d’opacitat reduïda de secció 
reglamentària protegit amb tub corrugat per anar encastat, els mecanismes 
seran de la sèrie 82 de Simon o similar.  

- Instal·lació telecomunicacions (telefonia / Internet): Es realitzarà amb cablejat 
reglamentari protegit amb tub corrugat per anar encastat, els mecanismes 
seran de la sèrie 75 de Simon o similar, les connexions seran tipus RJ-45. La 
xarxa informàtica i de telefonia interior es ralitzarà amb cable de 4 parells de 
Categoria 6. 

- Es dotarà la planta de porter automàtic connexionat a la placa de carrer de 
l’edifici. 

- Instal·lació de climatització es realitzarà amb refredadora el fred, i amb caldera 
de gasoil el calor, i fan-coils de peu interiors verticals per anar ocults. Per altra 
banda s’instal.laran recuperadors de calor. 

 



 

 

1.9 PRESSUPOST. 
  

El pressupost d’execució material de les obres especificades en el present 
projecte és de cent trenta-vuit mil divuit euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(138.018,58 €-) 
 
El pressupost d’execució per contracte de les obres definides en el present 
projecte és de cent noranta-vuit mil set-cents trenta-dos euros amb 
noranta-cinc cèntims (198.732,95.- €) 
 

1.10 PROGRAMA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Considerant un nombre mitjà de sis (6) treballadors i segons programa d’obra 
adjunt a l’annex 12, l’obra tindrà una durada de quatre (6) mesos. 
 

1.11 CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
 
La classificació del contractista ha de ser: 
 
 Grup C  subgrups 4 i 6  categoria d 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
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AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 
 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL  

2.1.1 Fonamentació 

Degut a la tipologia de l’obra, no es preveu actuar a la fonamentació de l’edifici. 

 

2.1.2 Estructura portant 

L’estructura portant estarà formada per parets de càrrega de paredat. En el projecte 
no es preveu actuar en l’estructura. 

 

2.1.3 Estructura horitzontal 

Pel que fa als elements estructurals horitzontals existents trobem diferents tipologies: 

- Sostre planta baixa, a base de voltes de rajol ceràmic o pedra, puntualment 
amb estructura de fusta laminada GLh24 i solera ceràmica. 

- Forjat planta coberta (sostre planta pis), forjat a base d’encavallades i bigues 
de fusta laminada GLh-24, solera a base de taullell sandwich tipus “termochip”. 

- Es formarà un sostre tècnic per a les màquines de ventilació i climatització a 
base de biguetes autoportants de formigó. 

- També es formarà el forjat de coberta de l’annex on s’ubicarà la sala de 
màquines. Aquest forjat es construïrà a base de bigues de fusta laminada GLh-
24, solera a base de taullell sandwich tipus “termochip”. 

 

2.2 SISTEMA ENVOLVENT 

2.2.1 Mur de façana: 

- Paret de tancament formada per una fulla de paret de paredat d’uns 60cms de 
gruix.  

2.2.2 Cobertes: 

- La coberta existent és una coberta inclindada, formada per una làmina 
impermeable sobre la solera, xapa de morter i teula ceràmica tipus àrab. 

2.2.3 Fusteria exterior: 

- Les obertures existens són d’alumini lacat amb tall de pont tèrmic, amb vidre de 
cambra (3+3/10/4). 



 

 

2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ: 
2.3.1 Divisions fixes: 

- En general són paret de paredat existents 

- Puntualment es formaran noves divisions amb rajol ceràmic aferrat amb morter 
de ciment pòrtland. 

-  

2.3.2 Fusteria interior: 

- Es formarà  les portes vidriera del cancell d’entrada amb fusta de roure per 
deixar vista amb acabat vernissat. Aquestes portes disposaran d’un vidre de 
cambra laminat 4+4/10/4+4 on es posarà la retolació amb vinil. 

- Les targes laterals del cancell d’entrada es formaran amb vidre 4+4/10/4+4 
muntades sobre un perfil d’acer inoxidable. 

- La vidriera d’accés a l’escala es formarà amb fusta de roure per deixar vista 
amb acabat vernissat. Aquestes portes disposaran d’un vidre de cambra 
laminat 4+4/10/4+4 on es posarà la retolació amb vinil. 

- Les portes d’accés a les diferents depencències seran de fusta de roure per 
deixar vista amb acabat vernissat. Aquestes portes disposaran d’una tarja de 
vidre laminat 4+4 on es posarà la retolació amb vinil. 

 
2.4 SISTEMES D’ACABATS 

2.4.1 Paviments:  

- El paviment interior serà a base de peces de gres similar a l’existent, amb una 
franja perimetral de morter de ciment blanc amb acabat lliscat. 

- Al cancell d’entrada s’instal.larà un felpud de perfils d’alumini amb acabat de 
raspall. 

 

2.4.2 Revestiments verticals 

- S’enguixaran totes les parets interiors existents d’obra ceràmica que no s’hi 
preveu una altre revestiment. 

- Tots els parament de paredat es repicaran, es sanejaran, es rejuntaran i 
s’acabaran amb l’aplicació d’un fixador a base de silicat d’etil.  

- Es formarà un caixó / aplacat a base taulell MDF amb acabat de fusta de roure. 
Aquests taulells es muntaran sobre una estrucura de rastrells de fusta de pi. 

 

2.4.3 Sostres. 

- En general no s’actua en els sostres. 

- Puntualment s’enguixaran amb acabat lliscat. 

 

 



 

2.4.4 Pintures: 

- A l’interior, sobre paraments enguixats, pintures plàstiques setinades, de color 
clar, una mà de preparació i dues d'acabament. 

- La fusteria interior de fusta natural es vernissarà amb vernís de poliuretà amb 
acabat semi-mat. Amb una capa de selladora i dues d’acabat. 

 

2.5 SISTEMES D’INSTAL·LACIONS 

2.5.1 Instal·lació d’aigua sanitària: 

No s’actua sobre la xarxa d’aigua sanitaria, les cambres humides s’han adequat en 
ateriors fases. 
 

2.5.2 Instal·lació de sanejament. 

Es realitzarà la petita xarxa interior de recollida de condensats de la climatització 
amb tub de plàstic sanitari dels diàmetres grafiats en els plànols, s’utilitzaran les 
peces especials adequades per la realització de connexions girs i canvis de secció. 
La nova xarxa es connexionarà a la xarxa de l’edifici. 

 
2.5.3 Instal·lació elèctrica: 

Es realitzarà amb cable de coure de secció reglamentària segons esquema i REBT, 
composta per cable de 450/750 V de tensió assignada, tipus ES07Z1-K (AS) segons 
UNE 211 002 protegit amb tub corrugat de diàmetre segons reglamentació vigent per 
anar encastat, no propagador de la flama, de 320 N de resistència a compressió i 1J 
de resistència a l'impacte segons UNE-EN 50086-2-2, encastat a parets, sostres o 
interior de cel-rasos. Es disposaran les caixes de connexió i derivació necessàries, 
per anar encastades. 

Caldrà realitzar l’escomesa de la planta des de la bateria de comptadors situada a 
planta baixa. 

Els mecanismes seran a escollir entre la propietat i la direcció facultativa. 

La xarxa i aparells d’il·luminació segons plànols i detalls de electricitat i il·luminació. 

 

2.5.4 Instal·lació telecomunicacions (telefonia / internet): 

S’ha previst una instal·lació d’acord amb el Reial Decret - Llei 1/1998, de 2 de 
febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de 
telecomunicació (ICAT) per captació i adaptació dels senyals de radiodifusió 
sonora i televisió terrestre i distribució de senyals de TV i ràdio per satèl·lit. També 
contempla les de servei telefònic bàsic. 
S’ha dissenyat la instal·lació d’acord amb el DECRET 172/1999, del Departament 
de Política Territorial i O.P. així com la Norma reglamentària d’edificació NRE- 
CXT/91. 
La xarxa de veu i dades es realitzarà amb cable reglementari de 4 parells categoria 
6 i preses tipus RJ-45. 
 

2.5.5  Intal.lació contra incendis: 

L’adequació de la planta s’ha projectat tenint en compte les prescripcions i 
recomanacions que contempla l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-SI, en 



 

quan a compartimentació d’espais amb diferent risc d’incendi, elements estables i 
resistents contra el foc, recorreguts d’evacuació, ... 

 
2.5.6 Instal.lació de climatització 

S’ha previst un sistema de climatització a base de fan-coils a tota la planta, 
distribució per aigua i producció de calor mitjançat una caldera de gas-oil i fred 
mitjançant una refredadora. S’instal.laran recuperadors de calor que permetin 
ventilar les diferents sales, la distribució serà mitjançant conductes. 

 

 
Banyoles, gener de 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 14,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 14,19000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 14,19000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,19000 €

A0127000 h Oficial 1a col�locador 14,19000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 14,19000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 14,45000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 14,19000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 17,43000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 17,06000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 17,49000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 16,71000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 17,49000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 14,67000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 13,21000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 13,21000 €

A0137000 h Ajudant col�locador 13,21000 €

A013A000 h Ajudant fuster 13,32000 €

A013D000 h Ajudant pintor 13,21000 €

A013F000 h Ajudant manyà 14,95000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 15,02000 €

A013H000 h Ajudant electricista 14,34000 €

A013J000 h Ajudant lampista 15,02000 €

A013M000 h Ajudant muntador 13,21000 €

A0140000 h Manobre 12,71000 €

A0149000 h Manobre guixaire 12,71000 €

A0150000 h Manobre especialista 13,10000 €
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MAQUINÀRIA

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 63,46000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 38,50000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

36,65000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,45000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 6,78000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,68000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 24,87000 €

C1503000 h Camió grua 34,46000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 120,70000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,36000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl�lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,25000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 2,21000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,89000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14,39000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,08000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 91,81000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 14,89000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 77,48000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 120,12000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,07000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,23000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

43,04000 €

B065910A m3 Formigó HA-25/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

48,83000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

50,06000 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

52,07000 €

B065960K m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

52,07000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

24,98000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,23000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 2,51000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 0,83000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,82000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,86000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,07000 €

B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 1,88000 €

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 0,06000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 2,48000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,07000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,11000 €

B0A70000 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,26000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,47000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,64000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,47000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,11000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,27000 €

B0CU1800 m2 Panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix

40,12000 €

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida

4,20000 €
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MATERIALS

B0CU2AAB m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat al taller

12,47000 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich de fusta i poliestirè extruït 1,94000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 158,84000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 6,42000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,91000 €

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,24000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0F86570 u Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,31000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,12000 €

B0FG6173 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

9,80000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

15,50000 €

B43GL410 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3

737,27000 €

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

4,78000 €

B4LZ570L m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 4,24000 €

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim 0,38000 €

B52219N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,36000 €

B5ZEU040 m Vora lliure de planxa de coure d'1 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs

10,98000 €

B5ZH19C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

19,27000 €

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

1,63000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,20000 €

B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,35000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,76000 €

B7C90001 m Subm. i col. de conducte CLIMAVER NETO 26,63000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 11,19000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 19,98000 €

B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,72000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl�liques 9,71000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,54000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 3,66000 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 9,05000 €

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 2,68000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 3,19000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 4,97000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,21000 €
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B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 11,20000 €

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,04000 €

B9JEC300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb
acabat de raspall, per a instal�lació encastat al paviment

265,01000 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària 3,24000 €

BAAGU02X u Conjunt de perfils d'acer inoxidable, per a col�locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb
acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 200x300 cm, format per perfils ´´L´´ i llistó, part superior
corbada ajustada a la volta existent i part inferior amb una alçada de 15 cms.

189,16000 €

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel�les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

146,97000 €

BANA51FX u Bastiment de base per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària i tarja superior fins a una alçada màxima de 300 cm.

57,77000 €

BANA7185 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

18,62000 €

BANA7195 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i
200 cm d'alçària

20,30000 €

BANA7COR u Estructura per a porta corredera tipus ORCHIDEA PLUS prearrebossada de MAYDISA o similar.
de 10,5 cm. Per allotjar a l'interior una porta corredera doble, amb unes dimensions de llum de pas
de 200x200 cm. Composta per estructura metàl.lica grecada pre-arrebossa, i engraellat metàl.lic.

604,50000 €

BANBA4P9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un muntant i per a un
buit d'obra de 175 cm d'amplària i de 225 cm d'alçària

39,75000 €

BAQA4K8X u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a envernissar, tipus vidriera, segons esquema
projecte.  de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària.

217,16000 €

BAQD2265 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

33,68000 €

BAQD2285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

39,30000 €

BAQD2S85 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, amb
galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

108,20000 €

BAV4AA6A m2 Persiana de llibret d'acer galvanitzat pintat al forn, fixa, amb lamel�les fixes horitzontals de 100 a
150 mm d'amplària, bastiment de 45 mm d'amplària

51,13000 €

BAWZA00C u Pany elèctric de clau tubular per a muntar a caixa 12,48000 €

BAWZD001 u Caixa per a pany elèctric per a encastar 4,94000 €

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 100
mm d'amplària

2,68000 €

BAZ25100 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de
roure per a envernissar

5,30000 €

BAZGA370 u Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb dues fulles batents 30,93000 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 14,12000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 11,36000 €

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 88,46000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 94,23000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 184,54000 €

BC151B21 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard

35,44000 €

BC1G3721 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral de color
estàndard, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent

52,16000 €

BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,72000 €
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BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,92000 €

BD14C530 m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

8,86000 €

BD1ZC500 u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 80 mm 1,26000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 11,72000 €

BD5154XM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 160 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

72,98000 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,68000 €

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,50000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,55000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 5,83000 €

BDW48730 u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix 10,26000 €

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,09000 €

BDY4E730 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix 0,74000 €

BE210000 u Caldera De Dietrich GTU C 125 B 33,7 kW 3.463,50000 €

BE410000 u Barret a/entrada aire p/xemeneia ind.,DN=80mm,doble paret 63,96000 €

BE410001 u Colze 90° p/xemeneia ind.,DN=80mm,doble paret 29,47000 €

BE410002 u Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=80mm,doble paret 39,71000 €

BE42QE10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

5,93000 €

BE42QE30D9C m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix
muntat sobre aillament.Subministrat i instal�lat

44,60000 €

BEFF0000 u Fancoil CLIVET model IN-H 17-R3-TR-SX-3V2-BROSX 369,75000 €

BEFF0010 u Fancoil CLIVET model IN-H 25 R3-TR-SX-3V2-BROSX 443,25000 €

BEFF0020 u Fancoil CLIVET model IN-V 7 MS-R3-TR-SX-3V2-BRV 283,50000 €

BEFF0030 u Fancoil CLIVET model IN-V 11  MS-R3-TR-SX-3V2-BRV 333,75000 €

BEFF0040 u Fancoil CLIVET model IN-V 9 R3 302,25000 €

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN E/I+3V+ON/PFF 39,75000 €

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 84,00000 €

BEFF1002 u Safata de condensats auxiliar BROSX 32,25000 €

BEFF1003 u Plenum 90º d'impulsió d'aire 35,25000 €

BEFF1004 u Plenum 90º impulsió de l'aire 39,75000 €

BEFF1005 u Plenum 90º impulsió de l'aire 30,75000 €

BEFF1006 u Safata condensats auxiliar BRV 30,75000 €

BEFF1008 u Plenum 90º impulsió de l'aire 27,00000 €

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 39,75000 €

BEFF1011 u Bomba condensats 68,44000 €

BEH30000 u VSAT-101-400TN-CCS-HYGU 5.627,25000 €

BEK10000 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 950x200 61,26000 €

BEK10001 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1250x200 82,88000 €
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BEK10002 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1050x125 43,87000 €

BEK10003 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1350x125 61,42000 €

BEK10004 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 600x100 26,66000 €

BEK10005 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 850x100 33,82000 €

BEK10006 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x200 25,63000 €

BEK10007 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 350x200 32,99000 €

BEK10008 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x125 20,87000 €

BEK10009 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x100 19,23000 €

BEK31G3E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

15,06000 €

BEM30001 u Recuperador de calor KOSNER model KRC500 Filtres F6+F8 1.674,00000 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

5,15000 €

BEU40000 u Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat 50,54000 €

BEU52752 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C 8,71000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D 8,60000 €

BEUE0000 u Dip.inèrcia 250l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini,vert. 562,50000 €

BEW40000 u Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=310mm,1.4301 (AISI 304),p/fixar mec. 6,50000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 6,01000 €

BEY40001 u Suport intermedi per a xemeneia modular metàl�lica de 125 mm de diàmetre exterior, d'acer
inoxidable

6,50000 €

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,74000 €

BFB40000 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf. 1,05000 €

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,37000 €

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

2,24000 €

BFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

3,35000 €

BFQ30000 m Aïllament tèrmic 25mm gruix,canonades aigua fred/cal (interior) diametre ext. inferior o igual 35mm 5,48000 €

BFQ30001 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumii per a canonades amb recorregut
exterior, que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tubs d'aigua freda o
calenta de diàmetre exterior inferior a 35 mm, de 45 mm de gruix, col�locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

11,74000 €

BFQ30002 m Aïllament tèrmic 30mm gruix,canonades aigua fred/cal (interior) diametre ext. entre 35 i 60 mm 12,11000 €

BFQ30003 m Aïllament tèrmic 50mm gruix,canonades aigua fred/cal (exterior) diametre ext. entre 35 i 60 mm 17,39000 €

BFWB0000 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.pressió 2,23000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

1,92000 €

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a
connectar a pressió

2,89000 €

BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a
connectar a pressió

4,47000 €

BFWB5805 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a
connectar a pressió

6,27000 €

BFYB0000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=32mm,connect.pressió 0,05000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €
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BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,08000 €

BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

BFYB5805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,17000 €

BFYQ0000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.canon.escum.elastoms.,Dext.tub.<35mm, 0,12000 €

BG150000 u Caixa deriv.alumini,100x100mm ,prot.estanca,munt.superf. 6,66000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

1,98000 €

BG1A1100 u Subministre i col�locació de cofret modular aillant autoextingible de doble aillament PRAGMA 18 o
similar per a 54 mòduls. Dimensions 426x125x600 mm (AxPxH).
Inclou tots els elments necessaris per la correcta instal�lació:

148,32000 €

BG1A1101 u Subministre i col�locació de cofret modular aillant autoextingible de doble aillament PRAGMA 18 o
similar per a 36 mòduls. Dimensions 426x125x450 mm (AxPxH).
Inclou tots els elments necessaris per la correcta instal�lació.

123,04000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,47000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,71000 €

BG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes. 0,77000 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,10000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,14000 €

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,52000 €

BG23R510 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

1,25000 €

BG2A0000 m Canal UNEX 93 en alumini 50 x 100 mm amb tabic separador 42,67000 €

BG2A0001 u Adaptador doble per a mecanismes UNEX model SIMON CONNECT K45 5,08000 €

BG2A0002 u Perfil L 5,93000 €

BG2DB8E0 m Safata metàl.lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm 7,27000 €

BG2ZAAE0 m Coberta per a safata metàl.lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 4,54000 €

BG310000 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,5x6mm2 ,munt.superf. 3,21000 €

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x16 mm2

2,23000 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2

0,74000 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2

1,03000 €

BG4114JE u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 30 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

50,86000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

34,89000 €
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BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

38,84000 €

BG415M00 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A C60N d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Merlin Gerin
ref 24336 o similar

27,03000 €

BG415M01 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A C60N d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Merlin Gerin
ref 24337 o similar

27,52000 €

BG415M47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A C60N d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Merlin Gerin ref 24364 o similar

59,84000 €

BG41T49F u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

20,54000 €

BG424ID0 u Interruptor diferencial ID classe AC, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construit segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN Merlin Gerin ref 23014 o similar

79,22000 €

BG424ID5 u Interruptor diferencial ID classe AC, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construit segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN Merlin Gerin ref 23042 o similar

149,03000 €

BG47224A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

10,60000 €

BG48A442 u Protector per a sobretensions, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

84,45000 €

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

54,32000 €

BG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

2,15000 €

BG62BG97 u Commutador de tipus modular, de módul ample, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color
blanc.
REF. U3.203.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

2,60000 €

BG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color blanc. REF U3.067.18
de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.

8,41000 €

BG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color vermell. REF U3.067.03
de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.

8,41000 €

BG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E
UTP amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal�lació

15,68000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,00000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

2,55000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,20000 €
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BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,10000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,17000 €

BGW2DB8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl.liques d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm

3,32000 €

BGW30002 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,5x2.5mm2 ,munt.superf. 1,58000 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,48000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,24000 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 150
mm per a instal.lació suspesa de parament horitzontal

6,20000 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens,
de 2 hores d'autonomia, com a màxim

77,78000 €

BHU80000 u Lluminaria suspesa LAMP model FIL 58W 83,63000 €

BHU80001 u Estructura suspesa LAMP model DUELAMP amb accessoris i lluminaries 947,25000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,36000 €

BK310000 u Dip.comb.líquid 1000l,doble paret acer-acer,elev. 780,80000 €

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids 158,71000 €

BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 24,92000 €

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

45,67000 €

BMD119C4 u Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90º, cobertura MW: 90ºx36º, detecció angle
zero, pirolectric dual, memoria d'alarma, contactor d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti
obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del microones (MW). Model IM915 dr Golmar o
equivalent

46,47000 €

BMD31145 u Tecalat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de
Golmar o similar

37,45000 €

BMD31437 u Central microprocessada i bidirecional  de 4 zones ampliable a 28, que disposa de:
- 1 zona 24h
- Clau mecánica per posada en marxa i desactivació
- 2 Sortides d'alarma programables
- Transmissor telefónic integrat en la central, amb 3 números de telefon
Possibilitat d'expandció a 12 zones amb el módul d'ampliació EP100
Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2 zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells
Divisible entre 3 particions
Posibilitat de fer el mateix sistema híbrit supervisat (cablejat / via radio) amb el modul via radio
ER20WL
9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Memòria de incidéncies amb els 60  últims events
8 formats de  transmissió diferents (Contacte ID, SIA, 4+2, etc)
Programable mitjançant teclat, amb PC Local per RS232 o remotamente via modem a través de la
línia telefónica amb el software Fast Link
Inclou bateria BAT-2A

Model MP106TG de Golmar o equivalent, muntada a l'interior

87,80000 €

BMD43200 u Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació
12Vcc Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x 110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12
de Golmar o equivalent

14,96000 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,31000 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

4,23000 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,20000 €

BN3144F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

87,06000 €

BN3264F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

86,23000 €

BN3274F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

97,51000 €

BN3294F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

125,38000 €

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la
vàlvula

310,45000 €

BN80000 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AISI 316),munt.pericó canal.sot. 52,45000 €

BN8001 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AISI 316),munt.pericó canal.sot. 22,13000 €

BN8373E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

32,39000 €

BNE10000 u Filtre colador,DN=1´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 6,41000 €

BNE10001 u Filtre colador,DN=1 1/4´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 11,34000 €

BNE10002 u Filtre colador,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 23,30000 €

BNFBU010 u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs
per a vàlvula de buidat d'1 polzada

14,33000 €

BNH10000 u Bomba anticondensació GRUNDFOS model ALPHA2 L 25-40 130 209,70000 €

BNH10001 u Bomba anticondensació GRUNDFOS model UPS 25-40 N 180 248,10000 €

BNH10002 u Bomba secundari GRUNDFOS model MAGNA1 40-100 F 954,30000 €

BP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic

142,94000 €

BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

0,48000 €

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ per a xarxes de fibra òptica multimodo,
per a muntar amb adaptador òptic

18,37000 €

BP74G210 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de 935x600x400 mm (alçària x amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau

214,91000 €

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb conector SC i bus PCI de 32 bits 162,41000 €

BP7Z1000 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament 82,50000 €

BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària

108,54000 €

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors del tipus MTRJ

42,53000 €

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar sobre repartidor òptic 0,73000 €

BP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de
600 mm

34,44000 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h

106,37000 €

BQN2U002 m Escala escamotejable de tisora, modelo ZX de sostre de Maydisa o simiar amb les següents
característiques:
Caixó format per marc metàl.lic de 14 cm d'alçada amb tapajuntes metàl.lic integrat
Tapa de fusta (DM) de 16 mm de gruix
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de gruix
Dimensions del forat de 100x60
Graons 36x9,9 cm i 3 cm de gruix
Estesa antilliscant

268,50000 €
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Barra d'obrtura de 140 cm inclosa.
Barana metàl.lica.
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 57,19000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 14,39000 = 23,45570

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 77,48000 = 19,37000

Subtotal: 43,00370 43,00370

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13100

COST DIRECTE 57,18670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,18670

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 65,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 14,39000 = 21,87280

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 77,48000 = 29,44240

Subtotal: 51,49320 51,49320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13100

COST DIRECTE 65,67620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,67620
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D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 62,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 380,000      x 0,07000 = 26,60000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 14,39000 = 21,87280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

Subtotal: 48,65080 48,65080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13100

COST DIRECTE 62,83380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,83380

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 13,10000 = 13,75500

Subtotal: 13,75500 13,75500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,36000 = 0,98600

Subtotal: 0,98600 0,98600

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,07000 = 28,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 14,39000 = 22,01670

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 77,48000 = 15,49600

Subtotal: 65,69070 65,69070

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13755

COST DIRECTE 80,56925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,56925
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D0714641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 57,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 0,83000 = 0,41500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 77,48000 = 19,37000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 14,39000 = 23,45570

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

Subtotal: 43,41870 43,41870

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13100

COST DIRECTE 57,60170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,60170

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 60,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 14,39000 = 22,73620

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 77,48000 = 23,24400

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 0,83000 = 0,49800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

Subtotal: 46,65620 46,65620
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13100

COST DIRECTE 60,83920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,83920

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 232,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 13,10000 = 16,37500

Subtotal: 16,37500 16,37500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,36000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

Materials

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,690      x 91,81000 = 155,15890

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 120,12000 = 30,03000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,07000 = 17,50000

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 2,51000 = 12,55000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800

Subtotal: 215,41690 215,41690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16375

COST DIRECTE 232,90765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,90765

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 77,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 12,71000 = 12,71000

Subtotal: 12,71000 12,71000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 0,89000 = 0,53400

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,08000 = 64,00000

Subtotal: 64,53400 64,53400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12710

COST DIRECTE 77,37110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,37110
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D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 13,21000 = 0,06605

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,19000 = 0,07095

Subtotal: 0,13700 0,13700

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,47000 = 0,49350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,82000 = 0,00836

Subtotal: 0,50186 0,50186

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00137

COST DIRECTE 0,64023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64023



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

P-1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 38,50000 = 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

COST DIRECTE 6,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52960

P-2 E5Z2FCBX u Formació de rampa de un metre de longitud i una
alçada màxima de 12 cms formada per solera tauler
de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, , acabat no revestit,
tallat a mida , col�locat amb fixacions mecàniques
sobre estructura de rastrells de fusta de pi.

Rend.: 1,000 176,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 14,45000 = 28,90000

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 13,32000 = 6,66000

Subtotal: 35,56000 35,56000

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,750      x 158,84000 = 119,13000

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida

2,600      x 4,20000 = 10,92000

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,450      x 1,07000 = 0,48150

Subtotal: 130,53150 130,53150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53340

COST DIRECTE 166,62490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,99749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,62239

P-3 E81116D0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:6

Rend.: 1,000 12,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 12,71000 = 4,32140

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 14,19000 = 6,52740

Subtotal: 10,84880 10,84880

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0162      x 57,18670 = 0,92642
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Subtotal: 0,92642 0,92642

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27122

COST DIRECTE 12,04644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76923

P-4 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 12,71000 = 4,57560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 14,19000 = 8,51400

Subtotal: 13,08960 13,08960

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 65,67620 = 1,27412

Subtotal: 1,27412 1,27412

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32724

COST DIRECTE 14,69096
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,88146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57242

P-5 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 13,21000 = 0,13210

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 14,19000 = 1,41900

Subtotal: 1,55110 1,55110

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 3,66000 = 2,01593

Subtotal: 2,01593 2,01593

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02327

COST DIRECTE 3,59030
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80571

P-6 E89BCDK0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb pintura
de partícules metàl�liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 13,21000 = 0,52840

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 14,19000 = 5,67600

Subtotal: 6,20440 6,20440

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,21000 = 1,87884

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl�liques 0,408      x 9,71000 = 3,96168

Subtotal: 5,84052 5,84052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09307

COST DIRECTE 12,13799
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86627

P-7 E8Z2116X m Enllatat de fusta de pi, per formació d'estructura de
suport del caixó de pas d'instal.lacions, amb unes
dimensions màximdes de 80 cm d'alçada i 60 cm
d'amplada, amb llates de 80x40 mm, col�locades
cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals,
fixats mecànicament al forjat i al parament o bé al
parament amb guix amb additius. S'inclouen mitjans
auxiliars i demès elements per deixar la partida
acabada segons esquema de projecte.

Rend.: 1,000 23,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 14,45000 = 7,22500

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,71000 = 1,90650

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 14,19000 = 5,10840

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 13,32000 = 3,33000

Subtotal: 17,56990 17,56990

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

5,995      x 0,07000 = 0,41965

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,021      x 158,84000 = 3,33564

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

5,250      x 0,08000 = 0,42000

Subtotal: 4,17529 4,17529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 22,00874
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32926

P-8 E9JEC300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat de
raspall, instal�lat encastat al paviment

Rend.: 1,000 283,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,080 /R x 14,19000 = 1,13520

A0137000 h Ajudant col�locador 0,080 /R x 13,21000 = 1,05680

Subtotal: 2,19200 2,19200
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Materials

B9JEC300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat de
raspall, per a instal�lació encastat al paviment

1,000      x 265,01000 = 265,01000

Subtotal: 265,01000 265,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03288

COST DIRECTE 267,23488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,03409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,26897

P-9 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel�les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar, col�locada

Rend.: 1,000 172,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,06000 = 4,26500

Subtotal: 4,26500 4,26500

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 11,36000 = 11,36000

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel�les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar

1,000      x 146,97000 = 146,97000

Subtotal: 158,33000 158,33000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10663

COST DIRECTE 162,70163
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,76210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,46372

P-10 EANBA4P9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit
d'obra de 175 cm d'amplària i 225 cm d'alçària

Rend.: 1,000 42,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANBA4P9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb un muntant i per a un buit
d'obra de 175 cm d'amplària i de 225 cm d'alçària

1,000      x 39,75000 = 39,75000

Subtotal: 39,75000 39,75000

COST DIRECTE 39,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,38500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,13500

P-11 EAV4AA6C m2 Persiana de llibret d'acer galvanitzat pintat al forn,
fixa, amb lamel�les fixes horitzontals de 100 a 150
mm d'amplària, bastiment de 45 mm d'amplària ,
col�locada

Rend.: 1,000 60,15 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,200 /R x 14,19000 = 2,83800

Subtotal: 5,48000 5,48000

Materials

BAV4AA6A m2 Persiana de llibret d'acer galvanitzat pintat al forn,
fixa, amb lamel�les fixes horitzontals de 100 a 150
mm d'amplària, bastiment de 45 mm d'amplària

1,000      x 51,13000 = 51,13000

Subtotal: 51,13000 51,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13700

COST DIRECTE 56,74700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,15182

P-12 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col�locat Rend.: 1,000 216,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 13,21000 = 11,88900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 14,67000 = 7,86312

Subtotal: 19,75212 19,75212

Materials

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 184,54000 = 184,54000

Subtotal: 184,54000 184,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29628

COST DIRECTE 204,58840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,27530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,86371

P-13 EC151B21 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1
butiral de color estàndard, col�locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 46,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 17,43000 = 8,71500

Subtotal: 8,71500 8,71500

Materials

BC151B21 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1
butiral de color estàndard

1,000      x 35,44000 = 35,44000

Subtotal: 35,44000 35,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13073

COST DIRECTE 44,28573
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,65714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,94287

P-14 EC1GF721 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral de color
estàndard, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent, col�locat

Rend.: 1,000 66,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 17,43000 = 10,45800

Subtotal: 10,45800 10,45800

Materials

BC1G3721 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral de color
estàndard, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent

1,000      x 52,16000 = 52,16000

Subtotal: 52,16000 52,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15687

COST DIRECTE 62,77487
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,76649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,54136

P-15 ED111B11 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 11,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 15,02000 = 2,70360

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,49000 = 6,29640

Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,50000 = 0,50000

BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,72000 = 0,90000

Subtotal: 1,41000 1,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13500

COST DIRECTE 10,54500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17770
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P-16 ED111B21 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 15,02000 = 2,70360

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,49000 = 6,29640

Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,55000 = 0,55000

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,92000 = 1,15000

Subtotal: 1,71000 1,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13500

COST DIRECTE 10,84500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49570

P-17 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 62,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 12,71000 = 13,98100

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 14,19000 = 31,21800

Subtotal: 45,19900 45,19900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 77,48000 = 0,24794

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 43,04000 = 2,53075

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,15000 = 5,99940

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 80,56925 = 3,98012

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,89000 = 0,00089

Subtotal: 12,75910 12,75910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67799

COST DIRECTE 58,63609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,15425
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P-18 ED354355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 81,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,500 /R x 14,19000 = 35,47500

A0140000 h Manobre 1,300 /R x 12,71000 = 16,52300

Subtotal: 51,99800 51,99800

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 80,56925 = 3,98012

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,89000 = 0,00089

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 77,48000 = 0,24794

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 43,04000 = 2,53075

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,15000 = 5,99940

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 11,72000 = 11,72000

Subtotal: 24,47910 24,47910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77997

COST DIRECTE 77,25707
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,63542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,89249

P-19 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,150 /R x 14,19000 = 2,12850

A0137000 h Ajudant col�locador 0,150 /R x 13,21000 = 1,98150

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 12,71000 = 4,82980

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 14,19000 = 2,69610

Subtotal: 11,63590 11,63590

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 38,50000 = 1,62470

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,100 /R x 6,78000 = 0,67800

Subtotal: 2,30270 2,30270

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945      x 43,04000 = 4,06728
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BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,68000 = 4,41600

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 5,83000 = 1,92390

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,5964      x 14,08000 = 8,39731

Subtotal: 18,89449 18,89449

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17454

COST DIRECTE 33,00763
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,98809

P-20 EE210000 u Subministre i col�locació de caldera de peu compacta
de condensació amb cremador de gasoil integrat De
Dietrich GTU C 125 B 33,7 kW o similar.
Les característiques són:

- Poténcia útil:  33,7 kW
- rendiment:  96,4
- Cabal aigua: 1,45 m³/h
- Dimensions: (AxPxH): 570x1241x860 mm.

Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge. Instal�lació i posada en
funcionament inclosa en el preu.

Rend.: 1,000 3.986,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000 /R x 17,49000 = 157,41000

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000 /R x 15,02000 = 135,18000

Subtotal: 292,59000 292,59000

Materials

BE210000 u Caldera De Dietrich GTU C 125 B 33,7 kW 1,000      x 3.463,50000 = 3.463,50000

Subtotal: 3.463,50000 3.463,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,38885

COST DIRECTE 3.760,47885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 225,62873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.986,10758

P-21 EE410000 u Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la
formació de xemeneia individual, de 80 mm de
diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret, l'interior d'acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col�loca

Rend.: 1,000 76,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 15,02000 = 3,75500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 17,49000 = 4,37250

Subtotal: 8,12750 8,12750
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Materials

BE410000 u Barret a/entrada aire p/xemeneia
ind.,DN=80mm,doble paret

1,000      x 63,96000 = 63,96000

Subtotal: 63,96000 63,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20319

COST DIRECTE 72,29069
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,62813

P-22 EE410001 u Colze de 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col�locat

Rend.: 1,000 46,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 15,02000 = 3,75500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 17,49000 = 4,37250

Subtotal: 8,12750 8,12750

Materials

BE410001 u Colze 90° p/xemeneia ind.,DN=80mm,doble paret 1,000      x 29,47000 = 29,47000

BEY40001 u Suport intermedi per a xemeneia modular metàl�lica
de 125 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 35,97000 35,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20319

COST DIRECTE 44,30069
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,65804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,95873

P-23 EE410002 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col�locat

Rend.: 1,000 62,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 17,49000 = 8,74500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 15,02000 = 7,51000

Subtotal: 16,25500 16,25500

Materials

BE410002 u Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=80mm,doble
paret

1,000      x 39,71000 = 39,71000

BEW40000 u Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl.
D.ext.=310mm,1.4301 (AISI 304),p/fixar mec.

0,330      x 6,50000 = 2,14500

Subtotal: 41,85500 41,85500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40638

COST DIRECTE 58,51638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,02736

P-24 EE42QE12 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Subministrat i instal�lat. Inclou part proporcional de
material aixiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 25,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 17,49000 = 8,74500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 15,02000 = 7,51000

Subtotal: 16,25500 16,25500

Materials

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330      x 6,01000 = 1,98330

BE42QE10 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 7,91330 7,91330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24383

COST DIRECTE 24,41213
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,87685

P-25 EE42QE32D9C m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-350-07 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,7 mm amb aillament tèrmic de conductes amb
llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de
gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d'alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal�lat. Inclou part
proporcional de material aixiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 73,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 15,02000 = 8,26100

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 17,49000 = 9,61950

Subtotal: 17,88050 17,88050

Materials

BE42QE30D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 350 mm de
diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal�lat

1,020      x 44,60000 = 45,49200
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BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

1,000      x 6,01000 = 6,01000

Subtotal: 51,50200 51,50200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26821

COST DIRECTE 69,65071
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,17904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,82975

P-26 EE510001 m2 Subministre i col�locació de conducte ISOVER
CLIMAVER NETO
Constituït per un Panell de llana de vidre d'alta
densitat, revestit d'alumini per l'exterior i amb un teixit
de vidre negre d'alta resistència mecànica per
l'interior de 25 mm de gruix complint la norma UNE
EN 14303 Productes aïllants tèrmics. Productes
manufacturats de llana mineral (MW), amb una
conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m • K),
classe de reacció al foc Bs1d0, valor de coeficient
d'absorció acústica 0.85, classe d'estanqueïtat D i
amb marques guia MTR exteriorment.

S'inclou suports part proporcional de colzes,
pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.
Totalment instal�lat.

Rend.: 1,000 28,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B7C90001 m Subm. i col. de conducte CLIMAVER NETO 1,000      x 26,63000 = 26,63000

Subtotal: 26,63000 26,63000

COST DIRECTE 26,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,22780

P-27 EEFF0000 u Subministre i col�locació de fancoil CLIVET model
CLIVET model IN-H 17-R3-TR-SX-3V2-BROSX o
similar
Unitat terminal per aigua a 2 tubs.
Tensió: 230 V - II ph - 50 Hz
Potència frigorífica total: 5.49 kW
Potència frigorífica sensible: 4.00 kW
Potència calorífica: 5.67 kW
Cabal d'aire en circuït interior: 975.6 m3/h
Presió estàtica disponible en circuït interior: 6 mm.c.a.
Dimensions i pes de l'equip estàndard:
Llarg: 450 mm
Ample: 1145 mm
Alt: 215 mm
Pes: 26 Kg
Muntada sobre suports.
Inclou termostat ambient simplificat SATHN
E/I+3V+ON/PFF per a intal�lació mural, plènum 90º
d'impulsió d'aire, kit equilibrat 2 tubs (KBI2), kit
vàlvula 3 vies ON/OFF per a sistema 2 tubs, safata
de condensats auxiliars, bomba desguàs...
Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge.
Instal�lació i posada en funcionament inclosa en el

Rend.: 1,000 709,34 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

preu.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEFF1011 u Bomba condensats 1,000      x 68,44000 = 68,44000

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1003 u Plenum 90º d'impulsió d'aire 1,000      x 35,25000 = 35,25000

BEFF1002 u Safata de condensats auxiliar BROSX 1,000      x 32,25000 = 32,25000

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 1,000      x 84,00000 = 84,00000

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN
E/I+3V+ON/PFF

1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF0000 u Fancoil CLIVET model IN-H
17-R3-TR-SX-3V2-BROSX

1,000      x 369,75000 = 369,75000

Subtotal: 669,19000 669,19000

COST DIRECTE 669,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,15140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,34140

P-28 EEFF0010 u Subministre i col�locació de fancoil CLIVET model
IN-H 25 R3-TR-SX-3V2-BROSX o similar
Unitat terminal per aigua a 2 tubs.
Tensió: 230 V - II ph - 50 Hz
Potència frigorífica total: 7.44 kW
Potència frigorífica sensible: 5.13 kW
Potència calorífica: 7.08 kW
Cabal d'aire en circuït interior: 1432.8 m3/h
Presió estàtica disponible en circuït interior: 6 mm.c.a.
Dimensions i pes de l'equip estàndard:
Llarg: 450 mm
Ample: 1345 mm
Alt: 215 mm
Pes: 30 Kg
Muntada sobre suports.
Inclou termostat ambient simplificar E/I+3V+ON/PFF
per a intal�lació mural, plènum 90º d'impulsió d'aire,kit
equilibrat 2 tubs (KBI2), kit vàlvula 3 vies ON/OFF per
a sistema 2 tubs, safata de condensats auxiliars,
bomba desguàs...
Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge.
Instal�lació i posada en funcionament inclosa en el
preu.

Rend.: 1,000 792,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 1,000      x 84,00000 = 84,00000

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN
E/I+3V+ON/PFF

1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1004 u Plenum 90º impulsió de l'aire 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1011 u Bomba condensats 1,000      x 68,44000 = 68,44000

BEFF0010 u Fancoil CLIVET model IN-H 25
R3-TR-SX-3V2-BROSX

1,000      x 443,25000 = 443,25000
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BEFF1002 u Safata de condensats auxiliar BROSX 1,000      x 32,25000 = 32,25000

Subtotal: 747,19000 747,19000

COST DIRECTE 747,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,83140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 792,02140

P-29 EEFF0020 u Subministre i col�locació de fancoil CLIVET model
IN-V7 MS-R3-TR-SX-3V2-BRV o similar
Unitat terminal per aigua a 2 tubs.
Tensió: 230 V - II ph - 50 Hz
Potència frigorífica total: 2.54 kW
Potència frigorífica sensible: 1.89 kW
Potència calorífica: 2.72 kW
Cabal d'aire en circuït interior: 432 m3/h
Presió estàtica disponible en circuït interior: 4 mm.c.a.
Dimensions i pes de l'equip estàndard:
Llarg: 215 mm
Ample: 650 mm
Alt: 450 mm
Pes: 16 Kg
Muntada sobre suports.
Inclou termostat ambient simplificar E/I+3V+ON/PFF
per a intal�lació mural, plènum 90º d'impulsió aire,kit
equilibrat 2 tubs (KBI2), kit vàlvula 3 vies ON/OFF per
a sistema 2 tubs, safata de condensats auxiliars,
bomba desguàs...
Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge.
Instal�lació i posada en funcionament inclosa en el
preu.

Rend.: 1,000 611,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEFF1005 u Plenum 90º impulsió de l'aire 1,000      x 30,75000 = 30,75000

BEFF0020 u Fancoil CLIVET model IN-V 7
MS-R3-TR-SX-3V2-BRV

1,000      x 283,50000 = 283,50000

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN
E/I+3V+ON/PFF

1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 1,000      x 84,00000 = 84,00000

BEFF1006 u Safata condensats auxiliar BRV 1,000      x 30,75000 = 30,75000

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1011 u Bomba condensats 1,000      x 68,44000 = 68,44000

Subtotal: 576,94000 576,94000

COST DIRECTE 576,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,61640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,55640

P-30 EEFF0030 u Subministre i col�locació de fancoil CLIVET model
IN-V 11  MS-R3-TR-SX-3V2-BRV o similar
Unitat terminal per aigua a 2 tubs.
Tensió: 230 V - II ph - 50 Hz
Potència frigorífica total: 3.73 kW
Potència frigorífica sensible: 2.71 kW
Potència calorífica: 3.83 kW
Cabal d'aire en circuït interior: 648 m3/h
Presió estàtica disponible en circuït interior: 6 mm.c.a.
Dimensions i pes de l'equip estàndard:

Rend.: 1,000 664,82 €
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Llarg: 215 mm
Ample: 850 mm
Alt: 450 mm
Pes: 23 Kg
Muntada sobre suports.
Inclou termostat ambient simplificar E/I+3V+ON/PFF
per a intal�lació mural, plènum 90º d'impulsió aire, kit
equilibrat 2 tubs (KBI2),kit vàlvula 3 vies ON/OFF per
a sistema 2 tubs, safata de condensats auxiliars,
bomba desguàs....
Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge.
Instal�lació i posada en funcionament inclosa en el
preu.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF0030 u Fancoil CLIVET model IN-V 11
MS-R3-TR-SX-3V2-BRV

1,000      x 333,75000 = 333,75000

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN
E/I+3V+ON/PFF

1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 1,000      x 84,00000 = 84,00000

BEFF1006 u Safata condensats auxiliar BRV 1,000      x 30,75000 = 30,75000

BEFF1005 u Plenum 90º impulsió de l'aire 1,000      x 30,75000 = 30,75000

BEFF1011 u Bomba condensats 1,000      x 68,44000 = 68,44000

Subtotal: 627,19000 627,19000

COST DIRECTE 627,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,63140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,82140

P-31 EEFF0040 u Subministre i col�locació de fancoil CLIVET model
IN-V 9  MS-R3-TR-SX-3V2-BRV o similar
Unitat terminal per aigua a 2 tubs.
Tensió: 230 V - II ph - 50 Hz
Potència frigorífica total: 3.03 kW
Potència frigorífica sensible: 2.14 kW
Potència calorífica: 3.01 kW
Cabal d'aire en circuït interior: 446.4 m3/h
Presió estàtica disponible en circuït interior: 4 mm.c.a.
Dimensions i pes de l'equip estàndard:
Llarg: 215 mm
Ample: 650 mm
Alt: 450 mm
Pes: 23 Kg
Muntada sobre suports.
Inclou termostat ambient simplificar E/I+3V+ON/PFF
per a intal�lació mural, plènum 90º d'impulsió aire, kit
equilibrat 2 tubs (KBI2),kit vàlvula 3 vies ON/OFF per
a sistema 2 tubs, safata de condensats auxiliars,
bomba desguàs....
Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge.
Instal�lació i posada en funcionament inclosa en el
preu.

Rend.: 1,000 627,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BEFF1006 u Safata condensats auxiliar BRV 1,000      x 30,75000 = 30,75000

BEFF1008 u Plenum 90º impulsió de l'aire 1,000      x 27,00000 = 27,00000

BEFF1010 u Kit equilibrat KBI2 1,000      x 39,75000 = 39,75000

BEFF1001 u Kit vàlvula 3 vies ON/OFF per sistema 2 tubs 1,000      x 84,00000 = 84,00000

BEFF1011 u Bomba condensats 1,000      x 68,44000 = 68,44000

BEFF0040 u Fancoil CLIVET model IN-V 9 R3 1,000      x 302,25000 = 302,25000

BEFF1000 u termostat ambient simplificar SATHN
E/I+3V+ON/PFF

1,000      x 39,75000 = 39,75000

Subtotal: 591,94000 591,94000

COST DIRECTE 591,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,51640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,45640

P-32 EEH30000 u Subministre i col�locació de refredadora d'aigua de
condensació per aire CLIVET model
VSAT-101-400TN-CCS-HYGU o similar.
Potència Frigorífica:   24.4 kW
Potència elèctrica absorbida: 9.56 kW
EER:   2.55
Alimentació trifàsica de 400 V
Nivell pressió sonora:    47 dB
Dimensions: 1373x555x1225 mm
Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge. Instal�lació i posada en
funcionament inclosa en el preu.

Rend.: 1,000 7.377,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 40,000 /R x 15,02000 = 600,80000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 40,000 /R x 17,49000 = 699,60000

Subtotal: 1.300,40000 1.300,40000

Materials

BEH30000 u VSAT-101-400TN-CCS-HYGU 1,000      x 5.627,25000 = 5.627,25000

Subtotal: 5.627,25000 5.627,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 32,51000

COST DIRECTE 6.960,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 417,60960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.377,76960

P-33 EEK10000 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 950x200. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 75,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300
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Materials

BEK10000 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 950x200 1,000      x 61,26000 = 61,26000

Subtotal: 61,26000 61,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 71,15930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,26956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,42885

P-34 EEK10001 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1250x200. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 163,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10000 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 950x200 1,000      x 61,26000 = 61,26000

BEK10001 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1250x200 1,000      x 82,88000 = 82,88000

Subtotal: 144,14000 144,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 154,03930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,24236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,28165

P-35 EEK10002 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1050x125. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 57,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10002 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1050x125 1,000      x 43,87000 = 43,87000

Subtotal: 43,87000 43,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 53,76930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,22616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,99545

P-36 EEK10003 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1350x125. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 75,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10003 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 1350x125 1,000      x 61,42000 = 61,42000

Subtotal: 61,42000 61,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 71,31930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,27916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,59845

P-37 EEK10004 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 600x100. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 38,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10004 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 600x100 1,000      x 26,66000 = 26,66000

Subtotal: 26,66000 26,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 36,55930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,19356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,75285

P-38 EEK10005 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 850x100. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 46,34 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10005 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 850x100 1,000      x 33,82000 = 33,82000

Subtotal: 33,82000 33,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 43,71930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,34245

P-39 EEK1006 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x200. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10006 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x200 1,000      x 25,63000 = 25,63000

Subtotal: 25,63000 25,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 35,52930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66105

P-40 EEK1007 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 350x200. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 45,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10007 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 350x200 1,000      x 32,99000 = 32,99000

Subtotal: 32,99000 32,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 42,88930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,57336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,46265

P-41 EEK1008 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x125. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 32,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10008 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x125 1,000      x 20,87000 = 20,87000

Subtotal: 20,87000 20,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 30,76930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61545

P-42 EEK1009 u Subministre i col�locació de reixeta d'impulsió/retorn
EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x100. Reixa
liniar d'aletes fixes horizontals a 0º amb marc
d'alumini pla estret de 8 mm.
Inclou part proporcioinal d'accessoris i material de
muntatge.

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 9,75300 9,75300

Materials

BEK10009 u Reixeta EUROCLIMA model E-LO/ATPE 300x100 1,000      x 19,23000 = 19,23000

Subtotal: 19,23000 19,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14630

COST DIRECTE 29,12930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,74776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,87705

P-43 EEK31G3X m Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 100 mm
d'alçada, d'aletes totes orientables, separades 20
mm, de secció recta i fixada al bastiment.

Rend.: 1,000 45,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,450 /R x 17,49000 = 7,87050

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 15,02000 = 4,50600

Subtotal: 12,37650 12,37650

Materials

BEK31G3E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

2,000      x 15,06000 = 30,12000

Subtotal: 30,12000 30,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18565

COST DIRECTE 42,68215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,56093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,24308

P-44 EEM30001 u Subm. i col. de recuperador de calor KOSNER model
KRC500. Les característiques són les següents:

* Monofàsic 230 V - 50 Hz.
* Potència: 180W
* Intensitat: 1.9 A
* Cabal: 1000 m³/h.
* Recuperació:  53 %
* Nivell sonor: 53 dB(A).
* Filtres F6 i F8
* Dimensions (ample x fons x alt): 1000 x 1000 x 200
mm

S'inclou material auxiliar de muntatge, suports
antivibratoris, brides, adaptadors i connexionat
elèctric. Completament instal�lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.843,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 15,02000 = 30,04000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 17,49000 = 34,98000

Subtotal: 65,02000 65,02000

Materials

BEM30001 u Recuperador de calor KOSNER model KRC500
Filtres F6+F8

1,000      x 1.674,00000 = 1.674,00000

Subtotal: 1.674,00000 1.674,00000

COST DIRECTE 1.739,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 104,34120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.843,36120

P-45 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 15,02000 = 1,12650
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 17,49000 = 5,24700

Subtotal: 6,37350 6,37350

Materials

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09560

COST DIRECTE 11,61910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,31625

P-46 EEU40000 u Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col�locat roscat

Rend.: 1,000 71,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 17,49000 = 8,74500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 15,02000 = 7,51000

Subtotal: 16,25500 16,25500

Materials

BEU40000 u Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana
elàstica,connexió D=3/4'',roscat

1,000      x 50,54000 = 50,54000

Subtotal: 50,54000 50,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24383

COST DIRECTE 67,03883
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,02233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,06115

P-47 EEU52752 u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col.locat
roscat

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

Subtotal: 3,66750 3,66750

Materials

BEU52752 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C

1,000      x 8,71000 = 8,71000

Subtotal: 8,71000 8,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05501

COST DIRECTE 12,43251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17846
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P-48 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col�locat roscat

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

Subtotal: 3,66750 3,66750

Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D

1,000      x 8,60000 = 8,60000

Subtotal: 8,60000 8,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05501

COST DIRECTE 12,32251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06186

P-49 EEUE0000 u Dipòsit d'inèrcia de 250 l de capacitat, de planxa
d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà i
recobriment exterior d'alumini, col.locat en posició
vertical i connectat

Rend.: 1,000 753,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 15,02000 = 67,59000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 17,49000 = 78,70500

Subtotal: 146,29500 146,29500

Materials

BEUE0000 u Dip.inèrcia 250l,acer galv.aïllament poliuretà i
ext.alumini,vert.

1,000      x 562,50000 = 562,50000

Subtotal: 562,50000 562,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,19443

COST DIRECTE 710,98943
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,65937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 753,64879

P-50 EFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 13,21000 = 0,72655

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 14,67000 = 0,80685

Subtotal: 1,53340 1,53340

Materials

BFWB0000 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=25mm,
metàl.lic,p/connec.pressió

0,300      x 2,23000 = 0,66900

BFB40000 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf.

1,000      x 1,05000 = 1,05000
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BFYB0000 u Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.retic.DN=32mm,connect.pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

B0A70000 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 1,300      x 0,26000 = 0,33800

Subtotal: 2,18700 2,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02300

COST DIRECTE 3,74340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96801

P-51 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 13,21000 = 0,72655

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 14,67000 = 0,80685

Subtotal: 1,53340 1,53340

Materials

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a
connectar a pressió

0,300      x 2,89000 = 0,86700

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 1,37000 = 1,39740

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,34000 = 0,40800

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 2,75240 2,75240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02300

COST DIRECTE 4,30880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56733

P-52 EFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 13,21000 = 0,79260

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 14,67000 = 0,88020

Subtotal: 1,67280 1,67280

Materials

BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a

0,300      x 4,47000 = 1,34100
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connectar a pressió

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,47000 = 0,51700

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 2,24000 = 2,28480

BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 4,25280 4,25280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02509

COST DIRECTE 5,95069
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30773

P-53 EFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 13,21000 = 0,79260

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 14,67000 = 0,88020

Subtotal: 1,67280 1,67280

Materials

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,64000 = 0,57600

BFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 3,35000 = 3,41700

BFWB5805 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl.lic , per a
connectar a pressió

0,300      x 6,27000 = 1,88100

BFYB5805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 6,04400 6,04400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02509

COST DIRECTE 7,74189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20641

P-54 EFQ30000 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades amb recorregut interior, que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tubs
d'aigua freda o calenta de diàmetre exterior inferior a
35 mm, de 25 mm de gruix, col�locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370
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Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BFYQ0000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.canon.escum.elastoms.,Dext.
tub.<35mm,

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFQ30000 m Aïllament tèrmic 25mm gruix,canonades aigua
fred/cal (interior) diametre ext. inferior o igual 35mm

1,000      x 5,48000 = 5,48000

Subtotal: 5,60000 5,60000

COST DIRECTE 8,66680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18681

P-55 EFQ30001 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumii per a canonades amb recorregut
exterior, que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tubs d'aigua freda o calenta de
diàmetre exterior inferior a 35 mm, de 45 mm de
gruix, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370

Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BFYQ0000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.canon.escum.elastoms.,Dext.
tub.<35mm,

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFQ30001 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumii per a canonades amb recorregut
exterior, que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tubs d'aigua freda o calenta de
diàmetre exterior inferior a 35 mm, de 45 mm de
gruix, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

1,000      x 11,74000 = 11,74000

Subtotal: 11,86000 11,86000

COST DIRECTE 14,92680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82241

P-56 EFQ30002 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades amb recorregut interior, que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tubs
d'aigua freda o calenta de diàmetre exterior entre 35 i
60 mm, de 25 mm de gruix, col�locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

Subtotal: 3,06680 3,06680
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Materials

BFQ30002 m Aïllament tèrmic 30mm gruix,canonades aigua
fred/cal (interior) diametre ext. entre 35 i 60 mm

1,000      x 12,11000 = 12,11000

BFYQ0000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.canon.escum.elastoms.,Dext.
tub.<35mm,

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 12,23000 12,23000

COST DIRECTE 15,29680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21461

P-57 EFQ30003 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumii per a canonades amb recorregut
exterior, que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tubs d'aigua freda o calenta de
diàmetre exterior entre 35 i 60 mm, de 50 mm de
gruix, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

Rend.: 1,000 21,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BFQ30003 m Aïllament tèrmic 50mm gruix,canonades aigua
fred/cal (exterior) diametre ext. entre 35 i 60 mm

1,000      x 17,39000 = 17,39000

BFYQ0000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.canon.escum.elastoms.,Dext.
tub.<35mm,

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 17,51000 17,51000

COST DIRECTE 20,57680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,81141

P-58 EG131000 u Subministre i col�locació de quadre planta primera.
Cofret metàl.lic Schneider Electric de 930mm d'alçada
i 600mm d'amplada.

- 6    int. dif. 2/40/30
- 13  int. mag. C60N 2p 10A corba C
- 5    int. mag. C60N 2p 16A corba C
- 2    interruptors de carga
- 1 rellotge horari per al recuperador

Tot segons esquema unifilar, amb part proporcional
d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i
connexionat, amb retolació de circuits i enceses

Rend.: 1,000 1.358,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 16,71000 = 50,13000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 14,34000 = 43,02000

Subtotal: 93,15000 93,15000
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Materials

BG415M00 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A C60N
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN  Merlin Gerin ref 24336 o similar

13,000      x 27,03000 = 351,39000

BG424ID0 u Interruptor diferencial ID classe AC, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN Merlin Gerin ref 23014 o similar

6,000      x 79,22000 = 475,32000

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000      x 54,32000 = 54,32000

BG47224A u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul)

2,000      x 10,60000 = 21,20000

BG1A1100 u Subministre i col�locació de cofret modular aillant
autoextingible de doble aillament PRAGMA 18 o
similar per a 54 mòduls. Dimensions 426x125x600
mm (AxPxH).
Inclou tots els elments necessaris per la correcta
instal�lació:

1,000      x 148,32000 = 148,32000

BG415M01 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A C60N
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN  Merlin Gerin ref 24337 o similar

5,000      x 27,52000 = 137,60000

Subtotal: 1.188,15000 1.188,15000

COST DIRECTE 1.281,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 76,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.358,17800

P-59 EG131001 u Subministre i col�locació de quadre clima. Cofret
metàl.lic Schneider Electric de 930mm d'alçada i
600mm d'amplada.

- 3    int. dif. 2/40/30
- 1    int. dif. 4/40/30
- 5    int. mag. C60N 2p 10A corba C
- 1    int. mag. C60N 2p 16A corba C
- 1    int. mag. C60N 4p 20A corba C

Tot segons esquema unifilar, amb part proporcional
d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i
connexionat, amb retolació de circuits i enceses

Rend.: 1,000 874,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 16,71000 = 50,13000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 14,34000 = 43,02000

Subtotal: 93,15000 93,15000

Materials

BG424ID0 u Interruptor diferencial ID classe AC, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN Merlin Gerin ref 23014 o similar

3,000      x 79,22000 = 237,66000

BG415M00 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A C60N
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN  Merlin Gerin ref 24336 o similar

5,000      x 27,03000 = 135,15000

BG415M01 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A C60N
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN  Merlin Gerin ref 24337 o similar

1,000      x 27,52000 = 27,52000

BG424ID5 u Interruptor diferencial ID classe AC, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN Merlin Gerin ref 23042 o similar

1,000      x 149,03000 = 149,03000

BG415M47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A C60N
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN  Merlin Gerin ref 24364 o
similar

1,000      x 59,84000 = 59,84000

BG1A1101 u Subministre i col�locació de cofret modular aillant
autoextingible de doble aillament PRAGMA 18 o
similar per a 36 mòduls. Dimensions 426x125x450
mm (AxPxH).
Inclou tots els elments necessaris per la correcta
instal�lació.

1,000      x 123,04000 = 123,04000

Subtotal: 732,24000 732,24000

COST DIRECTE 825,39000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,52340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,91340

P-60 EG131002 u Modificació del quadre general existent:

- substitució de l'ICP, IGA i Protecció de
sobretensions que actualment són de 20A pels
corresponents a la nova potència instal.lada de 30 A
- Instal.lació de les proteccions per les noves línies
als subquadres SB-P01 i SB-CLIMA

Tot segons esquema unifilar, amb part proporcional

Rend.: 1,000 342,09 €
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d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i
connexionat, amb retolació de circuits i enceses

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 14,34000 = 43,02000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 16,71000 = 50,13000

Subtotal: 93,15000 93,15000

Materials

BG41T49F u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 20,54000 = 20,54000

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 34,89000 = 34,89000

BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 38,84000 = 38,84000

BG48A442 u Protector per a sobretensions, tetrapolar (3P+N), de
20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril
DIN

1,000      x 84,45000 = 84,45000

BG4114JE u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 30 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 50,86000 = 50,86000

Subtotal: 229,58000 229,58000

COST DIRECTE 322,73000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,36380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,09380

P-61 EG150001 u Subministre i col�locació de caixa de derivació
quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment.

Rend.: 1,000 14,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 16,71000 = 5,01300

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,34000 = 2,15100

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,20000 = 0,20000
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BG150000 u Caixa deriv.alumini,100x100mm
,prot.estanca,munt.superf.

1,000      x 6,66000 = 6,66000

Subtotal: 6,86000 6,86000

COST DIRECTE 14,02400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86544

P-62 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 16,71000 = 5,01300

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,34000 = 2,15100

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,98000 = 1,98000

Subtotal: 2,18000 2,18000

COST DIRECTE 9,34400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90464

P-63 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,71000 = 0,66840

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,34000 = 0,71700

Subtotal: 1,38540 1,38540

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,57940 0,57940
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COST DIRECTE 1,96480
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08269

P-64 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 16,71000 = 0,61827

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,34000 = 0,71700

Subtotal: 1,33527 1,33527

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,57940 0,57940

COST DIRECTE 1,91467
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02955

P-65 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,71000 = 0,66840

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,34000 = 0,71700

Subtotal: 1,38540 1,38540

Materials

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,82420 0,82420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02078

COST DIRECTE 2,23038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36420

P-66 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb
p.p. de grapes.

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 16,71000 = 0,26736

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,34000 = 0,28680

Subtotal: 0,55416 0,55416

Materials

BG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb
p.p. de grapes.

1,000      x 0,77000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 1,32416
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40361

P-67 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,34000 = 0,28680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 16,71000 = 0,26736

Subtotal: 0,55416 0,55416

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00831

COST DIRECTE 0,66447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70434

P-68 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,34000 = 0,28680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 16,71000 = 0,26736

Subtotal: 0,55416 0,55416

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,14000 = 0,14280

Subtotal: 0,14280 0,14280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00831

COST DIRECTE 0,70527
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74759

P-69 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,71000 = 0,66840

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,34000 = 0,71700

Subtotal: 1,38540 1,38540

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,52000 = 1,55040

Subtotal: 1,72040 1,72040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02078

COST DIRECTE 3,12658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31418

P-70 EG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 16,71000 = 0,58485

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,34000 = 0,71700

Subtotal: 1,30185 1,30185

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,17000 = 0,17000
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BG23R510 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 1,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,44500 1,44500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01953

COST DIRECTE 2,76638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93236

P-71 EG2A0001 u Subministre i col�locació d'adaptador doble per a
mecanismes UNEX model SIMON CONNECT K45.
Inclou part proporcional de material i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,006 /R x 16,71000 = 0,10026

A013H000 h Ajudant electricista 0,006 /R x 14,34000 = 0,08604

Subtotal: 0,18630 0,18630

Materials

BG2A0001 u Adaptador doble per a mecanismes UNEX model
SIMON CONNECT K45

1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 5,26909
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58524

P-72 EG2A0002 m Subministre i col�locació de perfil embellodor per
instal�lar perimetralment a la canal.
Inclou part proporcional de material i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,006 /R x 16,71000 = 0,10026

A013H000 h Ajudant electricista 0,006 /R x 14,34000 = 0,08604

Subtotal: 0,18630 0,18630

Materials

BG2A0002 u Perfil L 1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 6,11909
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48624
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P-73 EG2A1702 m Subministre i col�locació de canal UNEX 93 50 x 100
mm amb tabic separador en Alumini per a instal�lar
encastada en mobiliari. Incorpora tabic separador.
Inclou part proporcional de material i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 47,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 14,34000 = 0,94644

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 16,71000 = 1,10286

Subtotal: 2,04930 2,04930

Materials

BG2A0000 m Canal UNEX 93 en alumini 50 x 100 mm amb tabic
separador

1,000      x 42,67000 = 42,67000

Subtotal: 42,67000 42,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03074

COST DIRECTE 44,75004
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,68500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,43504

P-74 EG2DB8E8 m Safata metàl.lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent i obertura amb útil, d'alçària 60
mm i amplària 150 mm, col.locada suspesa de
parament horitzontal amb elements de suport

Rend.: 1,000 27,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 16,71000 = 3,47568

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 14,34000 = 1,37664

Subtotal: 4,85232 4,85232

Materials

BGW2DB8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl.liques d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 150 mm

1,000      x 3,32000 = 3,32000

BG2ZAAE0 m Coberta per a safata metàl.lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària

1,000      x 4,54000 = 4,54000

BG2DB8E0 m Safata metàl.lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm

1,000      x 7,27000 = 7,27000

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 150 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

1,000      x 6,20000 = 6,20000

Subtotal: 21,33000 21,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07278

COST DIRECTE 26,25510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,83041

P-75 EG310000 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 5x6 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 14,34000 = 0,21510

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 16,71000 = 0,25065

Subtotal: 0,46575 0,46575

Materials

BG310000 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,5x6mm2
,munt.superf.

1,000      x 3,21000 = 3,21000

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 3,69000 3,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 4,16274
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41250

P-76 EG310002 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 5x2.5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 14,34000 = 0,21510

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 16,71000 = 0,25065

Subtotal: 0,46575 0,46575

Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,48000 = 0,48000

BGW30002 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,5x2.5mm2
,munt.superf.

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 2,06000 2,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 2,53274
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68470

P-77 EG31E606 m Substitució de la derivació individual: Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2,
col.locat en tub

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,71000 = 0,66840

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 14,34000 = 0,57360

Subtotal: 1,24200 1,24200

Materials

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2

1,020      x 2,23000 = 2,27460
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Subtotal: 2,27460 2,27460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01863

COST DIRECTE 3,53523
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74734

P-78 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 16,71000 = 0,25065

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 14,34000 = 0,21510

Subtotal: 0,46575 0,46575

Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,48000 = 0,48000

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2

1,020      x 0,74000 = 0,75480

Subtotal: 1,23480 1,23480

COST DIRECTE 1,70055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80258

P-79 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 16,71000 = 0,25065

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 14,34000 = 0,21510

Subtotal: 0,46575 0,46575

Materials

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2

1,020      x 1,03000 = 1,05060

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 1,53060 1,53060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 2,00334
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12354
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P-80 EG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27900

P-81 EG62BG97 u Commutador de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.203.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG62BG97 u Commutador de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.203.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75600

P-82 EG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal�lació

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000
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COST DIRECTE 8,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91460

P-83 EG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal�lació

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

COST DIRECTE 8,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91460

P-84 EG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul
ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E UTP
amb tapa de de color blanc. REF U3.478.18 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal�lació

Rend.: 1,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul
ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E UTP
amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal�lació

1,000      x 15,68000 = 15,68000

Subtotal: 15,68000 15,68000

COST DIRECTE 15,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62080

P-85 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 14,34000 = 2,62422

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 16,71000 = 2,50650

Subtotal: 5,13072 5,13072

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,24000 = 0,24000
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BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,24000 2,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07696

COST DIRECTE 7,44768
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89454

P-86 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 16,71000 = 2,50650

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 14,34000 = 2,62422

Subtotal: 5,13072 5,13072

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,79000 2,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07696

COST DIRECTE 7,99768
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47754

P-87 EH110001 u Subministre i col�locació de lluminaria suspesa FIL de
LAMP amb difusor de policarbonat translúcid.
Estructura modular d'extrusió d'alumini lacat model
FIL, en color gris RAL 9006. Equipada con lámparas
fluorescentes dde 54W T5 tipo HO (de alta emisión).
Disposa de difusor opal de policarbonato translúcid
per a llum ambient.
Inclou cablejat de suspensió ´´SUSP. CABLE
REGULABLE RÀPIDA´´, part proposcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 95,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,34000 = 2,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 16,71000 = 3,34200

Subtotal: 6,21000 6,21000

Materials

BHU80000 u Lluminaria suspesa LAMP model FIL 58W 1,000      x 83,63000 = 83,63000
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Subtotal: 83,63000 83,63000

COST DIRECTE 89,84000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,39040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,23040

P-88 EH110002 u Subministre i col�locació d'estructura suspesa LAMP
model DUELAMP composada per:

- Perfils DUELAMP de 3 metres
- Perfils DUELAMP de 2 metres
- Bases DOW-SIST CARDAN 2 QR-70 M-DUELAMP.

Inclou accessoris de muntatge específicas del model
concret (tapes finals mini duelamp, ponts intermitjos,
suspensions dobles de cable regulable de 3
metres,...) per tal d'aconseguir la distribució reflectida
en els plànols adjunts.

Rend.: 1,000 1.168,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 14,34000 = 71,70000

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 16,71000 = 83,55000

Subtotal: 155,25000 155,25000

Materials

BHU80001 u Estructura suspesa LAMP model DUELAMP amb
accessoris i lluminaries

1,000      x 947,25000 = 947,25000

Subtotal: 947,25000 947,25000

COST DIRECTE 1.102,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 66,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.168,65000

P-89 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

Rend.: 1,000 87,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,34000 = 2,15100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 16,71000 = 2,50650

Subtotal: 4,65750 4,65750

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

1,000      x 77,78000 = 77,78000

Subtotal: 78,14000 78,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06986

COST DIRECTE 82,86736
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,97204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83940

P-90 EK310000 u Subministre i col�locació de dipòsit de gas-oil de 1000
l de capacitat, de doble paret metàl�lic, situat
horitzontalment, de dimensions 1100x700x1600 mm..
Inclou transport, instal�lació i material auxiliar per al
correcte funcionament de la instal�lació (bombes,
filtres, claus de pas, mesuradors/interruptors de
nivell,kit aspiració, extintor pols 6 kg,cartells...) i part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 1.413,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000 /R x 15,02000 = 135,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000 /R x 17,49000 = 157,41000

Subtotal: 292,59000 292,59000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 34,46000 = 68,92000

Subtotal: 68,92000 68,92000

Materials

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles
líquids

1,000      x 158,71000 = 158,71000

BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 1,000      x 24,92000 = 24,92000

BK310000 u Dip.comb.líquid 1000l,doble paret acer-acer,elev. 1,000      x 780,80000 = 780,80000

Subtotal: 964,43000 964,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,31475

COST DIRECTE 1.333,25475
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,99529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.413,25004

P-91 EM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color
vermell, muntat superficialment. Inclou rètol de
senyalització

Rend.: 1,000 60,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 13,21000 = 5,28400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 14,67000 = 5,86800

Subtotal: 11,15200 11,15200

Materials

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

1,000      x 45,67000 = 45,67000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,20000 = 0,20000
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Subtotal: 45,87000 45,87000

COST DIRECTE 57,02200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,42132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,44332

P-92 EMD119C4 u Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR:
90º, cobertura MW: 90ºx36º, detecció angle zero,
pirolectric dual, memoria d'alarma, contactor
d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti
obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del
microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent

Rend.: 1,000 56,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 13,21000 = 3,30250

Subtotal: 6,97000 6,97000

Materials

BMD119C4 u Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR:
90º, cobertura MW: 90ºx36º, detecció angle zero,
pirolectric dual, memoria d'alarma, contactor
d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti
obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del
microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent

1,000      x 46,47000 = 46,47000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,11000 = 0,22000

Subtotal: 46,69000 46,69000

COST DIRECTE 53,66000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,21960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,87960

P-93 EMD31145 u Teclat alfanumeric de leds per central MP106TG.
Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar
o similar

Rend.: 1,000 47,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 13,21000 = 3,30250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

Subtotal: 6,97000 6,97000

Materials

BMD31145 u Tecalat alfanumeric de leds per central MP106TG.
Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar
o similar

1,000      x 37,45000 = 37,45000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,11000 = 0,44000

Subtotal: 37,89000 37,89000
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COST DIRECTE 44,86000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,69160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,55160

P-94 EMD31437 u Central microprocessada i bidirecional de 4 zones
ampliable a 28, que disposa de:
- 1 zona 24h
- Clau mecánica per posada en marxa i
desactivació
- 2 Sortides d'alarma programables
- Transmissor telefónic integrat en la central, amb 3
números de telefon
Possibilitat d'expandció a 12 zones amb el módul
d'ampliació EP100
Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2
zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells
Divisible entre 3 particions
Posibilitat de fer el mateix sistema híbrit supervisat
(cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL
9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi
MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8
Memòria de incidéncies amb els 60  últims events
8 formats de transmissió diferents (Contacte ID, SIA,
4+2, etc)
Programable mitjançant teclat, amb PC Local per
RS232 o remotamente via modem a través de la línia
telefónica amb el software Fast Link
Inclou bateria BAT-2A

Model MP106TG de Golmar o similar, muntada a
l'interior

Rend.: 1,000 140,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 14,67000 = 23,47200

A013M000 h Ajudant muntador 1,600 /R x 13,21000 = 21,13600

Subtotal: 44,60800 44,60800

Materials

BMD31437 u Central microprocessada i bidirecional  de 4 zones
ampliable a 28, que disposa de:
- 1 zona 24h
- Clau mecánica per posada en marxa i
desactivació
- 2 Sortides d'alarma programables
- Transmissor telefónic integrat en la central, amb 3
números de telefon
Possibilitat d'expandció a 12 zones amb el módul
d'ampliació EP100
Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2
zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells
Divisible entre 3 particions
Posibilitat de fer el mateix sistema híbrit supervisat
(cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL
9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi

1,000      x 87,80000 = 87,80000
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MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8
Memòria de incidéncies amb els 60  últims events
8 formats de  transmissió diferents (Contacte ID, SIA,
4+2, etc)
Programable mitjançant teclat, amb PC Local per
RS232 o remotamente via modem a través de la línia
telefónica amb el software Fast Link
Inclou bateria BAT-2A

Model MP106TG de Golmar o equivalent, muntada a
l'interior

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,11000 = 0,44000

Subtotal: 88,24000 88,24000

COST DIRECTE 132,84800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,97088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,81888

P-95 EMD43208 u Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica
110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc
Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x
110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o
equivalent

Rend.: 1,000 23,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 13,21000 = 3,30250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

Subtotal: 6,97000 6,97000

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,11000 = 0,44000

BMD43200 u Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica
110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc
Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x
110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o
equivalent

1,000      x 14,96000 = 14,96000

Subtotal: 15,40000 15,40000

COST DIRECTE 22,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,71220

P-96 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 13,21000 = 0,19815

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 14,67000 = 0,22005
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Subtotal: 0,41820 0,41820

Materials

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2

1,050      x 0,31000 = 0,32550

Subtotal: 0,32550 0,32550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00627

COST DIRECTE 0,74997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79497

P-97 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,153 /R x 14,67000 = 2,24451

A013M000 h Ajudant muntador 0,154 /R x 13,21000 = 2,03434

Subtotal: 4,27885 4,27885

Materials

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 4,23000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

COST DIRECTE 8,50885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01938

P-98 EN3144F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos
de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 97,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 14,67000 = 2,42055

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 13,21000 = 2,17965

Subtotal: 4,60020 4,60020

Materials

BN3144F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos
de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló,
preu alt

1,000      x 87,06000 = 87,06000

Subtotal: 87,06000 87,06000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06900

COST DIRECTE 91,72920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,50375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,23296

P-99 EN3264F7 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 98,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 14,67000 = 3,52080

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 13,21000 = 3,17040

Subtotal: 6,69120 6,69120

Materials

BN3264F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt

1,000      x 86,23000 = 86,23000

Subtotal: 86,23000 86,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10037

COST DIRECTE 93,02157
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,58129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,60286

P-100 EN3274F7 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 112,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 13,21000 = 3,96300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 14,67000 = 4,40100

Subtotal: 8,36400 8,36400

Materials

BN3274F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt

1,000      x 97,51000 = 97,51000

Subtotal: 97,51000 97,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12546

COST DIRECTE 105,99946
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,35997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,35943
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P-101 EN3294F7 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 143,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 13,21000 = 4,75560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 14,67000 = 5,28120

Subtotal: 10,03680 10,03680

Materials

BN3294F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt

1,000      x 125,38000 = 125,38000

Subtotal: 125,38000 125,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15055

COST DIRECTE 135,56735
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,13404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,70139

P-102 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal�lada i
connectada

Rend.: 1,000 339,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 13,21000 = 4,62350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 14,67000 = 5,13450

Subtotal: 9,75800 9,75800

Materials

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 310,45000 = 310,45000

Subtotal: 310,45000 310,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14637

COST DIRECTE 320,35437
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,22126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,57563

P-103 EN830000 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable
1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 37,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370
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Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BN8373E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

1,000      x 32,39000 = 32,39000

Subtotal: 32,39000 32,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04600

COST DIRECTE 35,50280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,63297

P-104 EN830001 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable
1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 58,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BN80000 u Vàlvula disc entre
brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AISI
316),munt.pericó canal.sot.

1,000      x 52,45000 = 52,45000

Subtotal: 52,45000 52,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04600

COST DIRECTE 55,56280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,33377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,89657

P-105 EN830002 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable
1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 26,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 13,21000 = 1,45310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 14,67000 = 1,61370

Subtotal: 3,06680 3,06680

Materials

BN8001 u Vàlvula disc entre
brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AISI
316),munt.pericó canal.sot.

1,000      x 22,13000 = 22,13000

Subtotal: 22,13000 22,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04600

COST DIRECTE 25,24280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,51457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,75737

P-106 ENE10000 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 14,67000 = 2,93400

Subtotal: 5,57600 5,57600

Materials

BNE10000 u Filtre colador,DN=1´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 1,000      x 6,41000 = 6,41000

Subtotal: 6,41000 6,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08364

COST DIRECTE 12,06964
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79382

P-107 ENE10001 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1 1/4´´,
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 14,67000 = 2,93400

Subtotal: 5,57600 5,57600

Materials

BNE10001 u Filtre colador,DN=1 1/4´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 1,000      x 11,34000 = 11,34000

Subtotal: 11,34000 11,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08364

COST DIRECTE 16,99964
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,01962

P-108 ENE10002 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 30,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 14,67000 = 2,93400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

Subtotal: 5,57600 5,57600

Materials

BNE10002 u Filtre colador,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.roscat 1,000      x 23,30000 = 23,30000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,30000 23,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08364

COST DIRECTE 28,95964
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,73758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,69722

P-109 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

Rend.: 1,000 22,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 14,67000 = 3,66750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 13,21000 = 3,30250

Subtotal: 6,97000 6,97000

Materials

BNFBU010 u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut  de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10455

COST DIRECTE 21,40455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,68882

P-110 ENH10000 u Subministre i col�locació de bomba anticondensació
GRUNDFOS model ALPHA2 L 25-40 130
Inclou part proporcional de material auxiliar i
acccessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 297,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 13,21000 = 33,02500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 14,67000 = 36,67500

Subtotal: 69,70000 69,70000

Materials

BNH10000 u Bomba anticondensació GRUNDFOS model ALPHA2
L 25-40 130

1,000      x 209,70000 = 209,70000

Subtotal: 209,70000 209,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04550

COST DIRECTE 280,44550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,82673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,27223

P-111 ENH10001 u Subministre i col�locació de bomba anticondensació
GRUNDFOS model UPS 25-40 N 180.
Inclou part proporcional de material auxiliar i
acccessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 337,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 14,67000 = 36,67500

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 13,21000 = 33,02500

Subtotal: 69,70000 69,70000

Materials

BNH10001 u Bomba anticondensació GRUNDFOS model UPS
25-40 N 180

1,000      x 248,10000 = 248,10000

Subtotal: 248,10000 248,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04550

COST DIRECTE 318,84550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,13073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,97623

P-112 ENH10002 u Subministre i col�locació de bomba anticondensació
GRUNDFOS model MAGNA1 40-100 F.
Inclou part proporcional de material auxiliar i
acccessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 1.086,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 14,67000 = 36,67500

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 13,21000 = 33,02500

Subtotal: 69,70000 69,70000

Materials

BNH10002 u Bomba secundari GRUNDFOS model MAGNA1
40-100 F

1,000      x 954,30000 = 954,30000

Subtotal: 954,30000 954,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04550

COST DIRECTE 1.025,04550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 61,50273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.086,54823

P-113 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior
antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic, instal�lat

Rend.: 1,000 241,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 13,21000 = 39,63000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 14,67000 = 44,01000

Subtotal: 83,64000 83,64000

Materials

BP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior
antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic

1,000      x 142,94000 = 142,94000

Subtotal: 142,94000 142,94000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25460

COST DIRECTE 227,83460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,67008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,50468

P-114 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o
canal

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 14,67000 = 0,22005

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 13,21000 = 0,19815

Subtotal: 0,41820 0,41820

Materials

BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265

1,050      x 0,48000 = 0,50400

Subtotal: 0,50400 0,50400

COST DIRECTE 0,92220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97753

P-115 EP74G211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 18 unitats d'alçària, de 935x600x400 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, fixat al parament

Rend.: 1,000 242,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 13,21000 = 6,60500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 14,67000 = 7,33500

Subtotal: 13,94000 13,94000

Materials

BP74G210 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 18 unitats d'alçària, de 935x600x400 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

1,000      x 214,91000 = 214,91000

Subtotal: 214,91000 214,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20910

COST DIRECTE 229,05910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,74355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,80265



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

P-116 EP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
connector SC i bus PCI de 32 bits, instal.lat

Rend.: 1,000 179,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 14,67000 = 7,33500

Subtotal: 7,33500 7,33500

Materials

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
conector SC i bus PCI de 32 bits

1,000      x 162,41000 = 162,41000

Subtotal: 162,41000 162,41000

COST DIRECTE 169,74500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,18470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,92970

P-117 EP7Z0001 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 144,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 13,21000 = 2,20607

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 14,67000 = 51,34500

Subtotal: 53,55107 53,55107

Materials

BP7Z1000 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

1,000      x 82,50000 = 82,50000

Subtotal: 82,50000 82,50000

COST DIRECTE 136,05107
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,16306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,21413

P-118 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 171,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 14,67000 = 51,34500

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 13,21000 = 2,20607

Subtotal: 53,55107 53,55107

Materials

BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

1,000      x 108,54000 = 108,54000

Subtotal: 108,54000 108,54000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 162,09107
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,72546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,81653

P-119 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ
per a fibres multimodo, col.locada

Rend.: 1,000 184,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 14,67000 = 14,67000

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 13,21000 = 2,20607

Subtotal: 16,87607 16,87607

Materials

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
MTRJ per a xarxes de fibra òptica multimodo, per a
muntar amb adaptador òptic

6,000      x 18,37000 = 110,22000

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors
del tipus MTRJ

1,000      x 42,53000 = 42,53000

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar
sobre repartidor òptic

6,000      x 0,73000 = 4,38000

Subtotal: 157,13000 157,13000

COST DIRECTE 174,00607
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,44036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,44643

P-120 EP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 14,67000 = 2,93400

Subtotal: 5,57600 5,57600

Materials

BP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm

1,000      x 34,44000 = 34,44000

Subtotal: 34,44000 34,44000
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COST DIRECTE 40,01600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41696

P-121 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat

Rend.: 1,000 117,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 14,67000 = 4,88511

Subtotal: 4,88511 4,88511

Materials

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h

1,000      x 106,37000 = 106,37000

Subtotal: 106,37000 106,37000

COST DIRECTE 111,25511
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,67531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,93042

P-122 F0401013 PA Partida alçada a justificar per a elements de seguretat
i salut segons especificacions del estudi bàsic de
seguretat i salut desenvolupadades en el Pla de
seguretat i segons normativa vigent

Rend.: 1,000 2.164,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-123 F0401023 PA Partida alçada a justificar per a elements imprevistos
apareguts durant el transcurs de les obres.

Rend.: 1,000 5.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-124 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 63,46000 = 2,85570

Subtotal: 2,85570 2,85570

COST DIRECTE 2,85570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02704

P-125 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 15,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 13,10000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 38,50000 = 4,65850

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,68000 = 3,34000

Subtotal: 7,99850 7,99850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09825

COST DIRECTE 14,64675
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52556

P-126 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 13,21000 = 0,92470

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 14,67000 = 1,02690

Subtotal: 1,95160 1,95160

Materials

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 1,92000 = 0,57600

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,74000 = 0,75480

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 1,38080 1,38080

COST DIRECTE 3,33240
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53234

P-127 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 109,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 12,71000 = 101,68000

Subtotal: 101,68000 101,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52520

COST DIRECTE 103,20520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,19231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,39751
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P-128 K214821X u Enderroc de mur de maçoneria i o ceràmica, per a
obertura de porta de pas, amb unes dimensions
màximes de 120x220 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
S'inclou formació de llinda amb biguetes autoportants
de formigó i reconstrucció dels brancals amb pedra
procedent de l'enderroc.

Rend.: 1,000 169,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 14,19000 = 85,14000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 12,71000 = 50,84000

Subtotal: 135,98000 135,98000

Materials

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

3,000      x 4,78000 = 14,34000

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,026      x 6,42000 = 0,16692

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,130      x 57,18670 = 7,43427

Subtotal: 21,94119 21,94119

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,03970

COST DIRECTE 159,96089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,59765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,55854

P-129 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,71000 = 2,54200

Subtotal: 2,54200 2,54200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03813

COST DIRECTE 2,58013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73494

P-130 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,195 /R x 36,65000 = 7,14675

Subtotal: 7,14675 7,14675
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COST DIRECTE 7,14675
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57556

P-131 K2R3503A m3 Transport de terres a instal�lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,320 /R x 24,87000 = 7,95840

Subtotal: 7,95840 7,95840

COST DIRECTE 7,95840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43590

P-132 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl�lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,25000 = 15,25000

Subtotal: 15,25000 15,25000

COST DIRECTE 15,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16500

P-133 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

COST DIRECTE 15,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43000
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P-134 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 12,71000 = 3,17750

Subtotal: 3,17750 3,17750

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 50,06000 = 55,06600

Subtotal: 55,06600 55,06600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04766

COST DIRECTE 58,29116
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,49747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78863

P-135 K31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 14,19000 = 0,08514

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 13,21000 = 0,10568

Subtotal: 0,19082 0,19082

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,64023 = 0,64023

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,82000 = 0,00410

Subtotal: 0,64433 0,64433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00286

COST DIRECTE 0,83801
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88829

P-136 K43G5142 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3,
muntada sobre suports

Rend.: 1,000 917,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 13,32000 = 39,96000

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 14,45000 = 86,70000

Subtotal: 126,66000 126,66000

Materials

B43GL410 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció

1,000      x 737,27000 = 737,27000
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constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell  de penetració NP 3

Subtotal: 737,27000 737,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,89990

COST DIRECTE 865,82990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,94979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 917,77969

P-137 K43J5142 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3,
col�locada sobre suports de fusta o acer

Rend.: 1,000 929,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 14,45000 = 93,92500

A013A000 h Ajudant fuster 3,250 /R x 13,32000 = 43,29000

Subtotal: 137,21500 137,21500

Materials

B43GL410 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell
de penetració NP 3

1,000      x 737,27000 = 737,27000

Subtotal: 737,27000 737,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,05823

COST DIRECTE 876,54323
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 52,59259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 929,13582

P-138 K45818S4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 87,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 12,71000 = 5,12213

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 14,19000 = 1,43319

Subtotal: 6,55532 6,55532

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 120,70000 = 20,27760

Subtotal: 20,27760 20,27760

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,075      x 52,07000 = 55,97525

Subtotal: 55,97525 55,97525
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16388

COST DIRECTE 82,97205
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,97832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,95038

P-139 K45917J4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/F/20/I de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 77,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,083 /R x 14,19000 = 1,17777

A0140000 h Manobre 0,331 /R x 12,71000 = 4,20701

Subtotal: 5,38478 5,38478

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,138 /R x 120,70000 = 16,65660

Subtotal: 16,65660 16,65660

Materials

B065910A m3 Formigó HA-25/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 48,83000 = 51,27150

Subtotal: 51,27150 51,27150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13462

COST DIRECTE 73,44750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,40685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,85435

P-140 K4B84000 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 13,21000 = 0,13210

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 14,19000 = 0,14190

Subtotal: 0,27400 0,27400

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,64023 = 0,64023

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,82000 = 0,00410

Subtotal: 0,64433 0,64433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00411

COST DIRECTE 0,92244
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97779



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ D´ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 3era FASE -
AJUNTAMENT D´ESPONELLÀ
ST-E1331P-ES    GENER 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

P-141 K4B94000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 13,21000 = 0,13210

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 14,19000 = 0,14190

Subtotal: 0,27400 0,27400

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,82000 = 0,00820

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,64023 = 0,64023

Subtotal: 0,64843 0,64843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00411

COST DIRECTE 0,92654
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98213

P-142 K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 13,21000 = 0,23778

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 14,19000 = 0,25542

Subtotal: 0,49320 0,49320

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,82000 = 0,00984

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,27000 = 1,52400

Subtotal: 1,53384 1,53384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00740

COST DIRECTE 2,03444
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15650

P-143 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 19,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 14,19000 = 9,08160

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 13,21000 = 6,34080

Subtotal: 15,42240 15,42240

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 0,86000 = 0,08660
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,32000 = 0,63712

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 158,84000 = 0,30180

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 0,91000 = 1,04605

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 6,42000 = 0,12904

Subtotal: 2,20061 2,20061

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38556

COST DIRECTE 18,00857
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08908

P-144 K4F124S8 m3 Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de
1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de maó massís
d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm,
cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col�locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
del pilar de 4 N/mm2

Rend.: 1,000 371,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,200 /R x 14,19000 = 158,92800

A0140000 h Manobre 5,600 /R x 12,71000 = 71,17600

Subtotal: 230,10400 230,10400

Materials

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

417,450      x 0,24000 = 100,18800

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,231      x 60,83920 = 14,05386

Subtotal: 114,24186 114,24186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,75260

COST DIRECTE 350,09846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,00591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,10437

P-145 K4LF7358 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum 5 a 7 m, de moment flector últim 22,5 kNm per m
d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1386 /R x 14,19000 = 1,96673

A0140000 h Manobre 0,2772 /R x 12,71000 = 3,52321

Subtotal: 5,48994 5,48994
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Materials

B4LZ570L m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 20 cm

1,562      x 4,24000 = 6,62288

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,5015      x 4,78000 = 7,17717

Subtotal: 13,80005 13,80005

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13725

COST DIRECTE 19,42724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59287

P-146 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col�locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 29,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 14,19000 = 10,64250

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 12,71000 = 4,76625

Subtotal: 15,40875 15,40875

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0221      x 80,56925 = 1,78058

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

27,500      x 0,38000 = 10,45000

Subtotal: 12,23058 12,23058

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38522

COST DIRECTE 28,02455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,70602

P-147 K5Z27D50 m2 Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 4 cm de gruix,
armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC,
amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 12,71000 = 5,08400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 14,19000 = 4,25700

Subtotal: 9,34100 9,34100

Materials

B8Z101AE m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145
g/m2

1,100      x 2,68000 = 2,94800

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 0,86000 = 0,08600

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 62,83380 = 2,63902
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Subtotal: 5,67302 5,67302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14012

COST DIRECTE 15,15414
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06338

P-148 K5Z2F184 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col�locat
amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Rend.: 1,000 53,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,200 /R x 13,21000 = 2,64200

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,200 /R x 14,19000 = 2,83800

Subtotal: 5,48000 5,48000

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,005      x 19,98000 = 0,09990

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 1,94000 = 1,94000

B0CU1800 m2 Panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix

1,050      x 40,12000 = 42,12600

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 11,19000 = 0,55950

Subtotal: 44,72540 44,72540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08220

COST DIRECTE 50,28760
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,01726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,30486

P-149 K5ZA2B52 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5
peces/m, col�locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,71000 = 1,90650

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 14,19000 = 4,25700

Subtotal: 6,16350 6,16350

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 80,56925 = 1,61139

B52219N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

5,500      x 0,36000 = 1,98000

Subtotal: 3,59139 3,59139
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15409

COST DIRECTE 9,90898
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50352

P-150 K5ZDU105 m Trobada de teulada amb parament vertical, de teula
àrab de ceràmica, procedent de recuperació,
col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 14,19000 = 5,67600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 12,71000 = 5,08400

Subtotal: 10,76000 10,76000

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 80,56925 = 0,80569

Subtotal: 0,80569 0,80569

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16140

COST DIRECTE 11,72709
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43072

P-151 K5ZEU103 m Vora lliure de planxa de coure d'1 mm de gruix i 30
cm de desenvolupament, col�locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 12,71000 = 1,27100

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,200 /R x 14,19000 = 2,83800

Subtotal: 4,10900 4,10900

Materials

B5ZEU040 m Vora lliure de planxa de coure d'1 mm de gruix, de 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs

1,200      x 10,98000 = 13,17600

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 4,000      x 0,06000 = 0,24000

Subtotal: 13,41600 13,41600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10273

COST DIRECTE 17,62773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,05766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68539

P-152 K5ZJ19CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col�locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 42,72 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,71000 = 1,90650

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,200 /R x 14,19000 = 2,83800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 14,19000 = 4,25700

Subtotal: 9,00150 9,00150

Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,20000 = 1,10000

B5ZH19C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 19,27000 = 25,04137

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

3,000      x 1,63000 = 4,89000

Subtotal: 31,03137 31,03137

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,27005

COST DIRECTE 40,30292
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,41817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,72109

P-153 K5ZZU00X u Formació de xemeneia amb unes dimensions
aproximades de 70x70x200 cm. amb maò perforat
´´gero´´, acabat arreobssat remolinat i formació de
barret amb teula ceràmica. S'inclou formació de canal
amb xapa d'acer inoxidable per l'entrega amb les
teules, petit material, mitjans auxiliar si demès
elements per deixar la partida acabada similar a la
xemeneia existent a l'edifici.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-154 K612B51S m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col�locat
amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant

Rend.: 1,000 25,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 12,71000 = 5,33820

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,837 /R x 14,19000 = 11,87703

Subtotal: 17,21523 17,21523

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,700      x 0,15000 = 4,90500

D0714641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 57,60170 = 1,24420

Subtotal: 6,14920 6,14920
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43038

COST DIRECTE 23,79481
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22250

P-155 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 12,71000 = 2,92330

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,530 /R x 14,19000 = 7,52070

Subtotal: 10,44400 10,44400

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 80,56925 = 1,03129

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,12000 = 2,70014

Subtotal: 3,73143 3,73143

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26110

COST DIRECTE 14,43653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30272

P-156 K614M71K m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó
de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 9,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,71000 = 1,90650

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 14,19000 = 3,97320

Subtotal: 5,87970 5,87970

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 80,56925 = 0,51564

B0F86570 u Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

6,6758      x 0,31000 = 2,06950

Subtotal: 2,58514 2,58514
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14699

COST DIRECTE 8,61183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12854

P-157 K7743271 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 9,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,150 /R x 13,21000 = 1,98150

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,300 /R x 14,19000 = 4,25700

Subtotal: 6,23850 6,23850

Materials

B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

0,700      x 0,72000 = 0,50400

B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,210      x 1,35000 = 1,63350

B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 1,88000 = 0,56400

Subtotal: 2,70150 2,70150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09358

COST DIRECTE 9,03358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57559

P-158 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,099 /R x 12,71000 = 1,25829

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,198 /R x 14,19000 = 2,80962

Subtotal: 4,06791 4,06791

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0202      x 77,37110 = 1,56290

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,08000 = 0,06384

Subtotal: 1,62674 1,62674

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10170

COST DIRECTE 5,79635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14413
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P-159 K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,079 /R x 12,71000 = 1,00409

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,158 /R x 14,19000 = 2,24202

Subtotal: 3,24611 3,24611

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0207      x 77,37110 = 1,60158

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,08000 = 0,06384

Subtotal: 1,66542 1,66542

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08115

COST DIRECTE 4,99268
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29224

P-160 K86587GA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa (roure),
treballat al taller, col�locat amb fixacions mecàniques
sobre enllatat de fusta. S'inclou part proporcional de
formació de forats per a instal.lacions.

Rend.: 1,000 33,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,550 /R x 13,32000 = 7,32600

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 14,45000 = 7,94750

Subtotal: 15,27350 15,27350

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 158,84000 = 0,66713

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,07000 = 0,16050

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 2,48000 = 0,14880

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,07000 = 0,43750

B0CU2AAB m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de frondosa, treballat al taller

1,200      x 12,47000 = 14,96400

Subtotal: 16,37793 16,37793
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22910

COST DIRECTE 31,88053
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,79336

P-161 K86587GH m2 Revestiment horitzontal, com a màxim, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de frondosa (roure), treballat al taller, cantejat
amb el mateix tipus de fusta .col�locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta. S'inclou part
proporcional de formació de forats per a instal.lacions.

Rend.: 1,000 29,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 14,45000 = 5,78000

A013A000 h Ajudant fuster 0,400 /R x 13,32000 = 5,32800

Subtotal: 11,10800 11,10800

Materials

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,07000 = 0,16050

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 2,48000 = 0,14880

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,07000 = 0,43750

B0CU2AAB m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de frondosa, treballat al taller

1,200      x 12,47000 = 14,96400

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 158,84000 = 0,66713

Subtotal: 16,37793 16,37793

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16662

COST DIRECTE 27,65255
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,65915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,31170

P-162 K87715AT m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb
morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta
1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb cinta adhesiva.

Rend.: 1,000 20,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,717 /R x 12,71000 = 9,11307

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,304 /R x 14,19000 = 4,31376

Subtotal: 13,42683 13,42683

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,100 /R x 2,21000 = 0,22100

Subtotal: 0,22100 0,22100
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Materials

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 13,950      x 0,04000 = 0,55800

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,021      x 232,90765 = 4,89106

Subtotal: 5,44906 5,44906

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,40280

COST DIRECTE 19,49969
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66968

P-163 K877NBA0 m2 Neteja de junts, de parament de paredat, de restes
morter i guix disgregat, raspatllat amb brotxes i
raspalls d'arrels i retirada de les restes amb aire a
pressió controlada

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 14,19000 = 3,54750

Subtotal: 3,54750 3,54750

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,062 /R x 2,21000 = 0,13702

Subtotal: 0,13702 0,13702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05321

COST DIRECTE 3,73773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96200

P-164 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb
aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb
pinzell en tres capes

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 12,71000 = 1,27100

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 14,19000 = 2,12850

Subtotal: 3,39950 3,39950

Materials

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 0,333      x 11,20000 = 3,72960

Subtotal: 3,72960 3,72960

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,10199

COST DIRECTE 7,23109
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66495
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P-165 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 13,21000 = 0,13210

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 14,19000 = 1,41900

Subtotal: 1,55110 1,55110

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,19000 = 0,48807

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 2,54000 = 1,01041

Subtotal: 1,49848 1,49848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02327

COST DIRECTE 3,07285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25722

P-166 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 14,19000 = 1,77375

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 13,21000 = 0,19815

Subtotal: 1,97190 1,97190

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 2,54000 = 1,01041

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,19000 = 0,48807

Subtotal: 1,49848 1,49848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02958

COST DIRECTE 3,49996
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70996

P-167 K8A81CC2 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís
de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície semi mat

Rend.: 1,000 8,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 13,21000 = 0,39630

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 14,19000 = 4,25700

Subtotal: 4,65330 4,65330

Materials

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,05000 = 2,30775

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 4,97000 = 0,74550
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Subtotal: 3,05325 3,05325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06980

COST DIRECTE 7,77635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24293

P-168 K8AA2CC2 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície semi mat

Rend.: 1,000 9,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 13,21000 = 0,52840

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 14,19000 = 5,53410

Subtotal: 6,06250 6,06250

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 4,97000 = 0,74550

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,05000 = 2,30775

Subtotal: 3,05325 3,05325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09094

COST DIRECTE 9,20669
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75909

P-169 K8AA3CC2 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície semi mat

Rend.: 1,000 10,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,045 /R x 13,21000 = 0,59445

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 14,19000 = 6,38550

Subtotal: 6,97995 6,97995

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 4,97000 = 0,74550

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,05000 = 2,30775

Subtotal: 3,05325 3,05325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10470

COST DIRECTE 10,13790
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74617

P-170 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 13,10000 = 1,31000

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 12,71000 = 0,63550

Subtotal: 1,94550 1,94550

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 9,45000 = 0,47250

Subtotal: 0,47250 0,47250

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 14,89000 = 3,98754

Subtotal: 3,98754 3,98754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02918

COST DIRECTE 6,43472
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82081

P-171 K93617B6 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 12,71000 = 3,05040

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 14,19000 = 1,56090

Subtotal: 4,61130 4,61130

Materials

B065960K m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

0,1545      x 52,07000 = 8,04482

Subtotal: 8,04482 8,04482

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06917

COST DIRECTE 12,72529
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48881

P-172 K93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 14,19000 = 1,13520

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 12,71000 = 2,28780

Subtotal: 3,42300 3,42300

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0347      x 57,18670 = 1,98438
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B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,76000 = 0,00798

Subtotal: 1,99236 1,99236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05135

COST DIRECTE 5,46671
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79471

P-173 K9DB113X m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). S'inclou part proporcional franja
perimetral de morter de ciment blanc amb acabat
lliscat igual que la resta de l'edifici.

Rend.: 1,000 27,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,600 /R x 14,19000 = 8,51400

A0137000 h Ajudant col�locador 0,240 /R x 13,21000 = 3,17040

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 12,71000 = 0,44485

Subtotal: 12,12925 12,12925

Materials

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,007      x 232,90765 = 1,63035

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,23000 = 0,32775

B0FG6173 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,040      x 9,80000 = 10,19200

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,23000 = 1,61081

Subtotal: 13,76091 13,76091

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18194

COST DIRECTE 26,07210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,63642

P-174 K9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,120 /R x 14,19000 = 1,70280

A0137000 h Ajudant col�locador 0,024 /R x 13,21000 = 0,31704

Subtotal: 2,01984 2,01984

Materials
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B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 3,24000 = 3,30480

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,1995      x 0,23000 = 0,04589

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,23000 = 0,02302

Subtotal: 3,37371 3,37371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03030

COST DIRECTE 5,42385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74928

P-175 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 13,21000 = 0,19815

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 14,19000 = 0,21285

Subtotal: 0,41100 0,41100

Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,11000 = 1,33200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,82000 = 0,00836

Subtotal: 1,34036 1,34036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00617

COST DIRECTE 1,75753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86298

P-176 KAAGU01X u Suministre i col.locació de conjunt de perfils d'acer
inoxidable, per a col�locar vidre, amb perfil d'acer
inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit
d'obra de 200x300 cm, format per perfils ´´L´´ i llistó,
part superior corbada ajustada a la volta existent i
part inferior amb una alçada de 15 cms., col�locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 205,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,06000 = 4,26500

Subtotal: 4,26500 4,26500

Materials

BAAGU02X u Conjunt de perfils d'acer inoxidable, per a col�locar
vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb
acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 200x300 cm,
format per perfils ´´L´´ i llistó, part superior corbada
ajustada a la volta existent i part inferior amb una
alçada de 15 cms.

1,000      x 189,16000 = 189,16000
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Subtotal: 189,16000 189,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10663

COST DIRECTE 193,53163
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,61190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,14352

P-177 KANA51FX u Bastiment de base per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària i tarja superior fins a una alçada màxima de
300 cm.

Rend.: 1,000 61,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA51FX u Bastiment de base  per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària i tarja superior fins a una alçada màxima de
300 cm.

1,000      x 57,77000 = 57,77000

Subtotal: 57,77000 57,77000

COST DIRECTE 57,77000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,46620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,23620

P-178 KANA7185 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA7185 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,000      x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 18,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73720

P-179 KANA7195 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 21,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA7195 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,000      x 20,30000 = 20,30000

Subtotal: 20,30000 20,30000
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COST DIRECTE 20,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51800

P-180 KANA7COR u Estructura per a porta corredera tipus ORCHIDEA
PLUS prearrebossada de MAYDISA o similar. de 10,5
cm. Per allotjar a l'interior una porta corredera doble,
amb unes dimensions de llum de pas de 200x200 cm.
Composta per estructura metàl.lica grecada
pre-arrebossa, i engraellat metàl.lic.

Rend.: 1,000 640,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA7COR u Estructura per a porta corredera tipus ORCHIDEA
PLUS prearrebossada de MAYDISA o similar. de 10,5
cm. Per allotjar a l'interior una porta corredera doble,
amb unes dimensions de llum de pas de 200x200 cm.
Composta per estructura metàl.lica grecada
pre-arrebossa, i engraellat metàl.lic.

1,000      x 604,50000 = 604,50000

Subtotal: 604,50000 604,50000

COST DIRECTE 604,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,77000

P-181 KAP1518X m Folrat de bastiment de base fins a una amplada de 15
cm., per a porta de pas, amb fusta de roure per a
envernissar. Inclou galze i tapetes.

Rend.: 1,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,150 /R x 14,45000 = 2,16750

Subtotal: 2,16750 2,16750

Materials

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 100 mm
d'amplària

2,100      x 2,68000 = 5,62800

BAZ25100 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

1,050      x 5,30000 = 5,56500

B0A31000 kg Clau acer 0,025      x 0,86000 = 0,02150

Subtotal: 11,21450 11,21450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05419

COST DIRECTE 13,43619
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24236

P-182 KAQA4K7X u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a
envernissar, tipus vidriera, segons esquema projecte.
de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. S'inclouen
ferratges, pany de cop i clau i demès elements per
deixar la partida acabada, segons esquema projecte.

Rend.: 1,000 313,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 13,32000 = 2,66400

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,200 /R x 14,45000 = 60,69000

Subtotal: 63,35400 63,35400

Materials

BAQA4K8X u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a
envernissar, tipus vidriera, segons esquema projecte.
de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària.

1,000      x 217,16000 = 217,16000

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 231,28000 231,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,58385

COST DIRECTE 296,21785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,77307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,99092

P-183 KAQA4K8X u Conjunt de dues fulles batents per a porta d'entrada,
de fusta roure per a envernissar, tipus vidriera,
segons esquema projecte. de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària. S'inclouen ferratges, pany
d'encavament amb tres punts i pany elèctric i demès
elements per deixar la partida acabada.

Rend.: 1,000 695,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 5,500 /R x 14,45000 = 79,47500

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 13,32000 = 3,33000

Subtotal: 82,80500 82,80500

Materials

BAWZD001 u Caixa per a pany elèctric per a encastar 1,000      x 4,94000 = 4,94000

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 1,000      x 88,46000 = 88,46000

BAQA4K8X u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a
envernissar, tipus vidriera, segons esquema projecte.
de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària.

2,000      x 217,16000 = 434,32000

BAZGA370 u Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb
dues fulles batents

1,000      x 30,93000 = 30,93000

BAWZA00C u Pany elèctric de clau tubular per a muntar a caixa 1,000      x 12,48000 = 12,48000

Subtotal: 571,13000 571,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,07013

COST DIRECTE 656,00513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,36031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 695,36543

P-184 KAQD2265 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
60 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col�locada

Rend.: 1,000 64,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 14,45000 = 12,35475
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A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 13,32000 = 0,50616

Subtotal: 12,86091 12,86091

Materials

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 14,12000 = 14,12000

BAQD2265 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 33,68000 = 33,68000

Subtotal: 47,80000 47,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32152

COST DIRECTE 60,98243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,65895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64138

P-185 KAQD2285 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col�locada, S'inclouen ferratges, pany de cop
i clau i demès elements per deixar la partida acabada
segons esquema projecte.

Rend.: 1,000 70,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 14,45000 = 12,35475

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 13,32000 = 0,50616

Subtotal: 12,86091 12,86091

Materials

BAQD2285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 39,30000 = 39,30000

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 53,42000 53,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32152

COST DIRECTE 66,60243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,99615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,59858

P-186 KAQD2S85 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure ,
per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura
interior de fusta, col�locada. S'inclouen ferratges,
pany de cop i clau i demès elements per deixar la
partida acabada segons esquema de proejecte.

Rend.: 1,000 143,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 14,45000 = 12,35475

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 13,32000 = 0,50616
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Subtotal: 12,86091 12,86091

Materials

BAQD2S85 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, amb galzes per a
vidre i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 108,20000 = 108,20000

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 122,32000 122,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32152

COST DIRECTE 135,50243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,13015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,63258

P-187 KAQRU00X u Desmuntatge de fulles de porta de fusta massissa,
per ajustar-les a la nova de mesura d'obra, s'inclou
tall, reforç i protecció de la superfície afectada, i
reinstal.lació de les fulles. S'inclouen tots els element
per deixar la porta ajustada a les noves dimensions
d'obra.

Rend.: 1,000 91,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 13,32000 = 39,96000

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 14,45000 = 43,35000

Subtotal: 83,31000 83,31000

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 158,84000 = 0,63536

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 0,86000 = 0,04300

Subtotal: 0,67836 0,67836

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,08275

COST DIRECTE 86,07111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,16427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,23538

P-188 KAZGU004 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30
mm de diàmetre i 40 cm de llargària col�locat sobre
fulla batent de porta

Rend.: 1,000 104,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 14,45000 = 4,33500

Subtotal: 4,33500 4,33500

Materials

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

1,000      x 94,23000 = 94,23000

Subtotal: 94,23000 94,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06503

COST DIRECTE 98,63003
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,91780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,54783

P-189 KD14C531 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 28,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,220 /R x 13,21000 = 2,90620

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,440 /R x 14,19000 = 6,24360

Subtotal: 9,14980 9,14980

Materials

BD1ZC500 u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre
nominal 80 mm

0,500      x 1,26000 = 0,63000

BDW48730 u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80
mm i 0,6 mm de gruix

0,330      x 10,26000 = 3,38580

BDY4E730 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,74000 = 0,74000

BD14C530 m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

1,400      x 8,86000 = 12,40400

Subtotal: 17,15980 17,15980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13725

COST DIRECTE 26,44685
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,58681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,03366

P-190 KD5154XM u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 160 mm de diàmetre,
amb tapa plana acer inoxidable, col�locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 89,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 12,71000 = 3,17750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 14,19000 = 7,09500

Subtotal: 10,27250 10,27250

Materials

BD5154XM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250
mm de costat amb sortida vertical de 160 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

1,000      x 72,98000 = 72,98000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0303      x 24,98000 = 0,75689

Subtotal: 73,73689 73,73689
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15409

COST DIRECTE 84,16348
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,04981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,21329

P-191 KQN2U00X m Escala escamotejable de tisora, modelo ZX de sostre
de Maydisa o simiar amb les següents
característiques:
Caixó format per marc metàl.lic de 14 cm d'alçada
amb tapajuntes metàl.lic integrat
Tapa de fusta (DM) de 16 mm de gruix
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de gruix
Dimensions del forat de 100x60
Graons 36x9,9 cm i 3 cm de gruix
Estesa antilliscant
Barra d'obrtura de 140 cm inclosa.
Barana metàl.lica.

Rend.: 1,000 309,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 14,19000 = 7,09500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 12,71000 = 6,35500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 17,06000 = 5,11800

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 14,95000 = 4,48500

Subtotal: 23,05300 23,05300

Materials

BQN2U002 m Escala escamotejable de tisora, modelo ZX de sostre
de Maydisa o simiar amb les següents
característiques:
Caixó format per marc metàl.lic de 14 cm d'alçada
amb tapajuntes metàl.lic integrat
Tapa de fusta (DM) de 16 mm de gruix
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de gruix
Dimensions del forat de 100x60
Graons 36x9,9 cm i 3 cm de gruix
Estesa antilliscant
Barra d'obrtura de 140 cm inclosa.
Barana metàl.lica.

1,000      x 268,50000 = 268,50000

Subtotal: 268,50000 268,50000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,80686

COST DIRECTE 292,35986
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,54159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,90145

P-192 KY01TOTX m² Repercusió per m² construit d'ajudes de paleta a
instal.lacions i fusteria. S'inclou obertura i
estintolament de forats pel pas d'instal.lacions,
regates, col�locació de bastiments, etc... i demès
elemements per deixar les corresponents partides
acabades.

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 14,19000 = 5,67600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,71000 = 2,54200
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Subtotal: 8,21800 8,21800

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 65,67620 = 0,32838

Subtotal: 0,32838 0,32838

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12327

COST DIRECTE 8,66965
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18983
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0.CONSIDERACIONS PRÈVIES. 
 

Degut a la tipologia de l’actuació no s’afecta l’estructura principal de l’edifici. 

Realitzats les observacions pertinents es considera que l’edifici i la estructura, rehabilitada en anteriors fases, 
que el forma és adequat a l’ús a que es vol destinar. 

Es formen dos elements que s’els exigeix una resistència estructural. 

Forjat tècnic per a l’emplaçament de maquinària de climatització i ventilació. 

Coberta d’un edifici annex on s’emplaçaran les instal.lacions. 

La justificació del compliment del càlcul d’aquest dos elements s’adjunta a continuació. 

 

1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LUCIÓ ADOPTADA 
1.1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La present memòria documenta tècnicament dos elements puntuals de l’obra: Rehabilitació de Cal Barò 
d’Esponellà per equipaments municipals -3era Fase-. 

Aquest elements són. 

- Forjat tècnic 

- Coberta edifici annex per instal.lacions. 

1.2.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE D’ARQUITECTURA. 
L’edifici està completament rehabilitat pel que fa a l’estructura. 

La present jutificació contempla un forjat que suportarà les màquines de climatització i ventilació així com una 
petita coberta d’un edifici annex on s’ubicaran les instal.lacions. 

 

1.3.DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
1.3.1.ESTRUCTURA 

Forjat tècnic: 

- Forjat de biguetes autoportants de formigó pre-tensat recolzades sobre paret existent. 

- Entreviguat amb reboltò de morter. 

- Xapa de compressió de 5 cms de gruix armada amb graella de barres d’acer corrugat. 

Coberta edifici annex. 

- La tipologia estructural a executar al la cobera es de forjat unidireccional amb jàsseres i biguetes de fusta 
laminada. GLh24 

- Les bigues es recolzaran sobre un anell perimetral de formigó HA-25/b/20/IIa armat amb barres d’acer 
corrugat B-500-S. 

1.3.2.FONAMENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

No es preveu actuar en la fonamentació, es consida aptes les parets existents. 
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2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control previstos, 
així com els coeficients de seguretat, s’indiquen en el següent quadre: 

2.1.FORMIGÓ ARMAT 
2.1.1.FORMIGONS 

Elements de Formigó Armat  

Tota l’obra Fonamentació Suports 
(Comprimits) 

Forjats 
(Flectats) Altres 

Resistència Característica als 28 dies: fck 
(Nmm2) 25     

Tipus de ciment (RC-03) CEM I/ 52.5     

Quantitat màxima-mínima de ciment (kpm3) 400/300     

Grandària màxima de l’àrid (mm)  20 20 16  

Tipus d’ambient (agressivitat)  IIa I  I   

Consistència del formigó Tova     

Assentament Con d’Abrams (cm) 6 a 9     

9 Sistema de compactació Vibrat     

Nivell de Control Previst Estadístic     

Coeficient de Minoració 1.5     

Resistència de càlcul del formigó: fcd 
(Nmm2) 16.66     

2.1.2.ACER EN BARRES 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (Nmm2) 510     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul de l’acer (barres): fyd (Nm 443.49     

2.1.3.ACER EN MALLATS 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (Nmm2) 500     

2.1.4.EXECUCIÓ 

 Tota l’obra Fonamentació Comprimits Flectats Uns altres 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de les accions 
desfavorables 

Permanents-Variables 

 

 

1.35/1.5 
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2.2.ACERS LAMINATS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats- Plaques 
ancoratge

Classe i Designació S275     
Acer en Perfils 

Límit Elàstic (Nmm2) 275     

Classe i Designació S275     
Acer en Xapes 

Límit Elàstic (Nmm2) 275     

 

2.3.ACERS CONFORMATS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
ancoratge

Classe i Designació S235     
Acer en Perfils 

Límit Elàstic (Nmm2) 235     

Classe i Designació S235     Acer en 
Plaques i 
Panells Límit Elàstic (Nmm2) 235     

 

2.4.UNIONS ENTRE ELEMENTS 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
ancoratge

Soldadures      

Cargols Ordinaris A-4t     

Cargols Calibrats A-4t     

Cargol d’alta Resist. A-10t     

Roblons      

Sistema 

 i Designació 

Perns o Cargols 
d'Ancoratge B-400-S     

 

2.5.FUSTA LAMINADA 

 Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
ancoratge

Classe i Designació GLh24     

Fexió (N/mm2) 24     

Densitat (kg/m³) 380     
Fusta laminada 

Classe de servei 1     

2.6.ASSAJOS A REALITZAR 
Formigó Armat. D’acord als nivells de control previstos, es realitzessin els assajos pertinents dels 
materials, acer i formigó segons s’indica en la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assajos pertinents d’acord a l'indicat en el capítol 12 del Document Bàsic 
SE-A 

 

3.ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració 
l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat corresponent de la present memòria. 

Segons el DB SE-AE Accions en l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden 
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 
l'estipulat en els apartats 2, 3 i 4  del DB SE-AE. 
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3.1.ACCIONS PERMANENTS 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en magnitud amb el temps és 
menyspreable, o la variació del qual és monòtona fins que s'aconsegueix un valor límit. Es consideren 3 
grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

3.2.PES PROPI 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, 
envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, arrebossats, enguixats, falsos sostres), farciments 
(com els de terres) i equip fix. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans. En la taula següent s’inclouen 
els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

a) Murs de fàbrica de maó: 

- de maó massís: 

- de maó perforat: 

- de maó buit: 

 

18 KNm3 

15 KNm3 

12 KNm3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 

- de bloc buit de morter: 

- de bloc buit de guix: 

 

16 KNm3 

10 KNm3 

c) Formigó: 

- Formigó armat: 

- Formigó en massa: 

- Formigó lleuger: 

 

25 KNm3 

24 KNm3 

16 KNm3 

d) Paviments: 

- Hidràulic o ceràmic (6cm. Grossor total): 

- Terratzo: 

- Parquet: 

 

1 KNm2 

0,80 KNm2 

  0,40 KNm2 

i) Materials de coberta: 

- Planxa plegada metàl·lica: 

- Teula corba: 

- Pissarra: 

- Tauler de rajola: 

 

0,12 KNm2 

0,5 KNm2 

0,3 KNm2 

   1 KNm2 

f) Materials de construcció: 

- Sorra: 

- Ciment: 

- Pissarra: 

- Escòria granulada: 

 

15 KNm3 

16 KNm3 

17 KNm3 

11 KNm3 

g) Emplenats: 

- Terreny, jardineres…: 

 

20 KNm3 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal com indica el DB SE-AE, s’ha 
considerat la seva assimilació a una càrrega superficial equivalent uniformement repartida sobre el forjat 
de 0,8 kN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així 
mateix, per a habitatges, s’ha considerat  una càrrega de 1 kN/m2 repartida uniformement sobre la 
superfície de forjat, tal com indica el DB abans esmentat. 

Per a la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per a una 
alçada lliure de 3,00 metres entre forjats la següent relació de pesos lineals.  
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Tancaments ceràmics de dues fulles sense obertures, de maó perforat de 15 cm. i tabicó 
de maó buit de 10, d’altura fins als 3.00 m: 10,50 KN/ml

Tancaments ceràmics de dues fulles amb obertures, de maó perforat de 15 cms i tabicó de 
maó buit de 10, d’altura fins als 3.00 m: 8 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles sense obertures, de 20 cm. exterior i 10 cm. 
interior: 14,50 KN/ml

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles amb obertures, de 20 cm. exterior i 10 cm. 
interior: 10,50 KN/ml

Tancaments lleugers, d’altura fins als 3.00 m.: 4 KN/ml 

Tabicons de maó perforat, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 15 cm.: 6,75 KN/ml

Tabicons de maó buit, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 10 cm.: 3,60 KN/ml

 

3.3.ACCIONS DEL TERRENY 
Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions 
que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. En general les 
accions del terreny repercutiran sobre la Fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l'estipulat en el DB SE-C. Tal com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions 
del terreny sobre la Fonamentació i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 
• Accions que actuen directament sobre el terreny i que por raons de proximitat poden afectar al 

comportament de la Fonamentació. 
• Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
• Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonaments profunds s’ha considerat la forma i 
dimensions de l'encepat a fi d’incloure el seu pes, així com el de les terres o allò que pugui gravitar sobre 
aquest. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les 
sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, possibles apilaments de materials, 
vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d'empenta estipulats en l’apartat 6.2.1 de la 
DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del 
reblert o la deformació de la seva fonamentació fins a aconseguir unes condicions d’empenta mínima. 
L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’han determinat 
mitjançant les següents fórmules: 

AVAa KcK '··2'' −= σσ  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

24
2 φπtgK A ;  

sent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de valor γ’·z, sent 
γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’alçada del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la 
seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses 
per una estructura o un altre efecte similar fins a aconseguir unes condicions de màxim empenta. L’empenta 
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents 
fórmules: 

PVPp KcK '··2'' += σσ
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

24
2 φπtgK P

;  

Essent φ  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de valor γ’·z, sent 
γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la seva 
escomesa a l’element de contenció. 
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Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants en la coronació dels elements de contenció s’ha 
considerat una alçada de terres equivalent damunt de la rasant, tenint en compte la densitat del material 
contingut. 

γ
qHe =

; Essent γ el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració d’altres estats de sobrecàrrega diferents de la uniforme repartida s’ha utilitzat la 
formulació proposada en l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega pel 
subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

3.4.ACCIONS VARIABLES 
Són les accions que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable respecte al valor mig. Es 
contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements divisoris, 
l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

3.4.1.SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús.  

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per a les comprovacions locals 
de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada. 
Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la sobrecàrrega uniformement repartida 
en les zones d’ús de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i de forma independent i no simultània amb ella 
en la resta de casos descrits en la taula esmentada. 

En el cas de balconades volades s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant en les vores de 
valor 2 kN/ml. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o 
zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en 
l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

3.4.2.ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una 
distància de 1,20m sobre la vora superior de l’element, donant lloc a un moment flector sobre els forjats en el 
cas de baranes. El valor de l’acció horitzontal s’ha determinat sobre la base de l’estipulat en la taula 3.2 del 
DB SE-AE. 

3.4.3.VENT 

Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a la seva 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió 
estàtica qe que pot expressar-se com: 

   qe=qb·ce·cp,  
sent: 

qb= Pressió dinàmica del vent. 

ce= Coeficient d'exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn. 

cp= Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma . 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE 
para tot el territori espanyol, adoptant-se el valor de 0,5 KN/m². 

Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’edifici i l’alçada en cada 
punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el plànol paral·lel al vent 
segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que s’expliciten a 
continuació: 



 

 

Memòria de càlcul 7 

Grau d’aspresa de l’entorn considerat: IV 

Alçada màxima de l’edifici: 7,3 m 

Coeficient d'exposició (ce): 1,5 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0,50 KN/m2 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent: 1,5 

Coeficients eòlics: 

cp: 

cs: 

 

 0,8 

-0,6 

 

Cal esmentar que el coeficient d'exposició s’ha anat adaptant a l’alçada dels diferents punts de l’edifici 
exposats el vent. 

3.4.4.ACCIONS TÈRMIQUES 

Donades les dimensions de l’edifici, s’ha disposat un junt de dil.latació per a no fer necessària la consideració 
de les accions tèrmiques. 

3.4.5.NEU 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 

kn sq ·μ=
; essent m  el coeficient de forma de la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu 

sobre un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor m=1. En la localitat de Banyoles, el 
valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,50 kNm2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,50 kNm2. 

 

3.5.ESTATS DE CÀRREGA CONSIDERATS EN ELS FORJATS 
A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada forjat o zona de forjat sobre la base de 
les accions establertes en l’apartat anterior: 

 

* Coberta edifici annex  : 

* Tipus de Forjat:      Unidireccional 

* Cantell:  26 cm (biguetes) + solera 

* Intereix:  120cm 

* Tipus de biguetes: biguetes de fusta GLh24  

* Entrebigat:   sandwich 10+80+19 mm 

 

- Pes propi:                        1,45 kN/m2. 

- Càrregues permanents:      1,50 kN/m2. 

- Sobrecàrrega d'ús:                1,00 kN/m2. 

- Sobrecàrrega de neu:     0,50 kN/m2. 

      - Càrrega TOTAL:     4,45 kN/m2. 

* Forjat tècnic  : 

* Tipus de Forjat:       Unidireccional 

* Cantell:  20+5 cm  

* Intereix:  70cm 

* Tipus de biguetes: Autoportants de formigó  

* Entrebigat:  reboltò de formigó h=20 mm 

 

- Pes propi:    2,75 kN/m2. 

- Càrregues permanents:      0,50 kN/m2. 

- Sobrecàrrega d'ús:                2,00 kN/m2. 

- Càrrega TOTAL:     5,25 kN/m2 
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3.6.ACCIONS ACCIDENTALS 
3.6.1.SISME 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la ‘Normativa de Construcció Sismorresistent: 
Part General i Edificació’, NCSE-02. 

Dita normativa, en l’article 1.2., apartat 2º, estableix una classificació de les construccions en funció del seu 
ús, segons el següent criteri: 

D’importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

D’importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un 
servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni que la seva destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

D’importància especial: són les quals la seva destrucció per terratrèmol pugui interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Segons l'anterior criteri i donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat de importància 
normal. 

D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul a c , d’acord amb l’article 2.2 de l'esmentada normativa, s’ha 
calculat segons l’expressió: 

bc aSa ρ=
 

on: 

a  c és l’acceleració sísmica de càlcul, 

a  b és l’acceleració sísmica bàsica, 

ρ és el coeficient de risc 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor 

   Per a   · p ab ≤ 0,10 · g   S=C/1,25           

   Per a  0,10·g ≤ p ab ≤ 0,40·g   S=C/1,25+3,33·( p · ab/g – 0,1)·( 1-C/1,25) 

   Per a  0,40·g ≤ p · ab   S=1,0 

C : Coeficient del terreny, segons característiques geotècniques, pren el valor: 

TIPUS DE TERRENY  COEFICIENT DEL SÒL C 

I Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens 1,0 

II Roca fracturada, sòl cohesiu dur o granular dens 1,3 

III 
Sòl granular de compacitat mitja o cohesiu de 

consistència ferma 

a molt ferma 
1,6 

IV Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou 2,0 

S’adoptarà com valor de    C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de cada estrat , en els 30 
primers metres respecte de la superfície, amb el seu  espessor ei, mitjançant l’expressió: 

     C = Σ (Ci . ei) / 30 

D’acord amb aquests apartats, per a l’edifici de referència tenim: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, ρ:  Localitat: Esponellà 

        ab  :  0.10g 

      ρ:  1.0 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la 
totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions. 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul 
determinades, SI han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

El mètode d’anàlisi dinàmic considerat és l’anàlisi modal espectral, i els valors utilitzats són els següents:  
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Pel que : 

ab  = 0,10 g   

p = 1    

p. ab = 0,10 g   

C = 1,6    

S = C/1,25 = 1,28  

a  c = S . p . ab = 0,128 g 

3.6.2.INCENDI 
En les zones de trànsit destinats als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de 20 
kNm2 disposats en una superfície de 3m d’ample per 8m de llarg, en qualsevol de les posicions d’una banda 
de 5m d’ample i en les zones de maniobra on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles. 

Per a comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l'anterior, de 45 kN 
actuant en una superfície quadrada de 200mm de costat sobre el paviment acabat, en el punt més 
desfavorable. 

3.6.3.IMPACTE 
Per a la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos 
impactant, considerant el teorema de conservació de l’energia mecànica.  

S’ha considerat l'impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 

S’ha considerat l'impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que són 
susceptibles de rebre-ho, tals com fossats penjats d’ascensor. 

 

4.COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 
Paral·lelament als coeficients de minoració de resistència, els de majoració d’accions també depenen del 
material. Amb aquest criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

4.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
Segons tipifica l'EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració 
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 pels Estats Límit Últim 
(ELU) i en la taula 2 pels Estats Límit de Servei (ELS). 

 

Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits Últims 

Situació Persistent 

 o transitòria 

Situació Accidental  

Tipus d'Acció 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental (Sisme) - - γA =1,00 γA =1,00 

 

Esmorteïment Ω : 5% 

Coeficient de contribució K: 1 

Part de Sobrecàrrega a considerar g 0,6 

Nombre de maneres de vibració que intervenen en l’anàlisi  6 

Ductilitat μ = 2 (Baixa) 
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Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la evaluació dels Estats Límits de Servei 

Tipus d'Acció  Efecte Favorable Efecte Desfavorable 

Permanent  γG=1,00 γG=1,00 

Armadura 
pretesa 

γP=0,95 γP=1,05 Pretesat 

Armadura 
postensa 

γP=0,90 γP=1,10 

Permanent de valor no constant  γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable  γQ=0,00 γQ=1,00 

 
 

4.2.ACER LAMINAT, CONFORMAT, FÀBRICA I FUSTA 
En relació amb els coeficients γc que graven a les estructures, es consideren els que estableix  el Document 
Bàsic SE Seguretat estructural, en la taula 4.1 del capítol 4. 

Coeficients parcials  γ de seguretat per a les accions. 

 

5.HIPÒTESI DE CÀLCUL CONSIDERADES 
5.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

Han estat considerades les combinacions que tipifica l'EHE en el seu article 13, segons el detall: 

Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

+* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

ψγψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥≥  

Situació Persistent o transitòria Tipus de verificació  

Efecte desfavorable Efecte favorable 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

 

 

Resistència 

Variable 1,50 1,00 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

 

 

Estabilitat 

Variable 1.50 0 
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Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents 
criteris 

Combinació poc probable 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+++
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ
 

Combinació freqüent 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ++
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ
 

Combinació quasipermanent  

∑∑∑
>≥≥

Ψ++
1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G γγγγ
 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb l’acció determinant o 
amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

 

5.2.ACER LAMINAT, FÀBRICA I FUSTA 
Han estat considerades les combinacions que tipifica la DB-ES, “Document Bàsic SE Seguretat Estructural” en 
el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons es detalla a continuació: 

Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+G+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* ψγγγγ ∑∑∑
≥≥  

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

ψγψγγγγ ∑∑∑
≥≥  

Situacions sísmiques: 

Q+A+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* ψγγγγ ∑∑∑
≥≥≥  

Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents 
criteris 

Combinació poc probable 

∑∑∑
>≥≥

Ψ++
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQjkjGjk,jG,

1j

QQG+G γγγγ
 

Combinació freqüent 
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∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ+
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQjkjGjk,jG,

1j

QQG+G γγγγ
 

Combinació quasipermanent  

∑∑∑
>≥≥

Ψ+
1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
jkjGjk,jG,

1j

QG+G γγγ
 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb l’acció determinant o 
amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

6.MÈTODE DE CÀLCUL 
Per a la determinació d’esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat els postulats bàsics 
d’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies en 
funció de l’element o conjunt a analitzar, tal com es detalla més endavant. 

D’altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en l'Estat Límit 
Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS), considerant que el material treballa en règim anelàstic, 
contemplant d’aquesta manera la fisuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha 
especificat en l’apartat quart de la present. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’han 
utilitzat les bases de càlcul en l'Estat Límit Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS) tenint present el 
diagrama elasto-plàstic del material. 

6.1.FORMIGÓ ARMAT 
En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o trencament, adherència, 
ancoratge i fatiga (si s’escau). 

En els estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si s’escau). 

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles amb 
els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord als coeficients de seguretat definits en l’art. 12º 
de la norma EHE i les combinacions d’hipòtesis bàsiques definides en l’art 4º del CTE DB-SE 

L’ obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es farà d’acord a un 
càlcul lineal de primer ordre, és a dir admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de 
superposició d’accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels forjats (bigues, 
biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames envolvents per a cada esforç. 

Pel dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 

6.2.ACER LAMINAT I CONFORMAT 
Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord a la norma CTE SE-A (Seguretat estructural: Acer), 
determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord als principis de la 
Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d’acord a l'indicat en la 
normativa. 

L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l’obtenció dels coeficients 
d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, d’acord 
amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Pel càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i pels flectats el 
vinclament lateral, d’acord a les indicacions de la norma. 
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6.3.CÀLCULS PER ORDINADOR 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions i les dimensions dels forjats i dels pilars, així com la seva corresponents 
armadures s’ha utilitzat el suport de programes informàtics d’ordinador (CYPECAD, METAL 3D, …). 

En una segona fase les dimensions i armadures així obtingudes s’han modificat manualment atenent a criteris 
constructius, com poden ser facilitat de muntatge, adaptació al  procés d’execució, etc. 

Tots els elements de fonamentació i contenció, sabates, riostres i murs s’han dimensionat amb diverses  
aplicacions informàtiques (diferents fulles de càlcul elaborades pel projectista, EHE, PANTALLA, 
WINEVA….). 

 

7.CRITERIS DE DIMENSIONAT 
Assentaments admissibles i límits de deformació 

Assentaments admissibles de la fonamentació. D’acord a la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funció del 
tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim admissible 
de 2,5 cm per a sabates aïllades i 5,0cm per a lloses. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons l'exposat en l’article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han verificat en 
l’estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el desplom local com el total d’acord amb 
l'exposat en 4.3.3.2 de la anterior norma. 

Segons el CTE, per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tindran en compte tant 
les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord a l'indicat en la 
normativa. 

Pel càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions ambientals, edat 
de posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l’edificació 
convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la 
determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat 
a la construcció dels envans. 

En els elements s’estableixen els següents límits: 

Fletxes relatives pels següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos 

1.-Integritat dels elements 
constructius (ACTIVA) 

Característica 

G+Q 
1/500 1/400 1/300 

2.-Confort d’usuaris 
(INSTANTÀNIA) 

Característica 
de  
sobrecàrrega 

Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Aparença de l’obra (TOTAL) Gairebé-
permanent 

G+ψ2Q 
1/300 1/300 1/300 

 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’alçada entre plantes: 

dh1<250 

Desplom relatiu a l’alçada total de l’edifici: 

d H1<500 

 

7.1.NORMATIVA 
7.1.1.NORMATIVA BÀSICA 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 
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DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

DB-SE-F, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fàbrica” 

DB-SE-M, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fusta” 

EHE-08, “Instrucció de formigó estructural”. 

N.C.S.R.-02, “Normativa de construcció sismerresistent: Part general i edificació”. 

7.1.2.NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures”. 

EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures” 

Part 2-1: Accions en estructures densitats, pesos propis i càrregues exteriors 

EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures”. 

Part 1: Bases de projecte 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part 1-4: Regles generals formigó d’àrid lleuger de textura tancada. 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part 1-3: Regles Generals 

Elements i estructures prefabricades de formigó 

EUROCODI 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part I–I: Regles generals i regles per a edificació 

EUROCÓGIGO 2, “Projecte d’estructures de formigó”. 

Part 1-5: Regles generals estructures amb tendons de pretesat exteriors o  no adherents. 

EUROCODI 3, “Projecte d’estructures d’acer”. 

Part I-I: Regles generals 

Regles generals i regles per a edificació 

(suplements de la UNE-ENV 1993-1-1) 

EUROCODI 3, “Projecte d’estructures d’acer”. 

Part 1-1: Regles generals i regles per a edificació. 

EUROCODI 4, “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

Part 1-2: Regles generals projecte d’estructures sotmeses al foc. 

EUROCODI 4, “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

Part 1-1: Regles generals i regles per a edificació. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 5: Fonaments, estructures de contenció de terres i aspectes geotècnics. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 1-1: Regles generals accions sísmiques i requisits generals de les estructures. 

EUROCODI 8, “Disposicions pel projecte d’estructures sismorresistents”. 

Part 1-2: Regles generals 

Regles generals per a edificis 

 

NTE-ECG, “Càrregues gravitatòries” 

NTE-ECR, “Càrregues per retracció” 

NTE-ECS, “Càrregues sísmiques” 

NTE-ECT, “Càrregues tèrmiques” 
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NTE-ECV, “Càrregues de Vent” 

NTE-EAF, “Forjats” 

NTE-EAV, “Bigues” 

NTE-EHU, “Forjats unidireccionals” 

NTE-EHV, “Bigues” 

NTE-EHS, “Suports” 

NTE-EHR, “Forjats reticulars” 

NTE-EFL, “Fàbrica de maó” 

NTE-EFB, “Fàbrica de blocs” 

NTE-WXV, “Bigues” 

NTE-EXS, “Suports” 

NTE-CEG, “Estudis geotècnics” 

NTE-CPI, “Pilotis in situ” 

 

Recomanacions pel projecte, construcció i control d’ancoratges al terreny. H.P.8-96. Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme 

Manual pel càlcul de Tablestaques. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 

8.DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 
En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les 
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i en particular als Documents 
Bàsics que se citen a continuació: 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 

DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

DB-SE-M, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fusta” 

9.PROCÉS CONSTRUCTIU 
El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de l'execució en 
primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i finalment el de l'estructura, 
aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot 
element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència prevista en el 
projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes 
en el projecte. 

10.MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
10.1.ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT. 

Les estructures d’acer pel general són les que revesteixen major repercussió en quan a les tasques de 
manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material conseqüència de la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment tindrà per objecte detectar, prevenir i esmenar l’oxidació i la corrosió 
dels seus elements. Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. Per a preservar la seva 
durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret sobre la base dels 
següents preceptes: 

10.1.1.1. CONTROL GENERAL DEL COMPORTAMENT DE L’ESTRUCTURA 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes de 
danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa 
de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

b) Inspecció cada 15 anys. A fi i efecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afecten a altres 
elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se 
lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 
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10.1.2.2. CONTROL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL MATERIAL. 

És distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius (Classes d'exposició 
C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici 
de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la 
utilitzada en l’obra. 

Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada (Classe 
d'exposició C3 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts 
d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques 
que la utilitzada en l’obra. 

Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe d'exposició C4 i 
C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la 
utilitzada en l’obra. 

Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

En el present cas la classe d'exposició és del tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos 
conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d'exposició a la 
corrosió atmosfèrica. Pèrdua de massa gm2 Pèrdua de grossor μm 

C1 molt baixa ≤10 ≤1.3 

C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 

C3 mitjana >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  alta >400 fins a  650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

Taula 6 

10.2.ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat haurien de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major nombre de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l'iniciar-se el procés de corrosió de les 
seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà de fer enfront de la detecció, prevenció i 
reparació de l’oxidació i la corrosió de dits elements. 

Per a preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret 
sobre la base dels següents preceptes: 

a) L’estructura de formigó és interior (Classe d'exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció 
EHE). Serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i després establir una 
revisió dels mateixos cada 10 anys a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatació o anomalies 
dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, aquestes s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
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b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe d'exposició IIa i IIb 
segons taula 8.2.2 i classe especifica d'exposició tipus H segons taula 8.2.3a de el capítol II de la Instrucció 
EHE).  En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després establir 
una revisió dels mateixos cada dos anys a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, aquestes s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe d'exposició IIIa, IIIb, 
IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes especifiques d'exposició segons taula 8.2.3a de el capítol II 
de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus 
elements després d'haver-se completat el fraguat i procedir a una revisió al cap de sis mesos d’haver estat 
construït. Posteriorment es sotmetrà l’estructura a un programa de revisions bianual a fi i efecte de detectar 
possibles fisuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, excepte indicació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a un altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

 

 

 

 

Banyoles, gener 2014 

Jordi Camps Costa, arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 3 : 
 

compliment de la CTE-SI  Seguretat en cas d’incendi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

ANNEX 3 
COMPLIMENT DE LA CTE-SI- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
Les condicions de seguretat contra incendis d’aquest establiment estaran d’acord amb les 
prescripcions del Document SI del Real Decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’edificació.  

Per tal de garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants de 
l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i 
procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques:  

• SI 1- Propagació interior  
Descriurà les mesures per tal de limitar el risc de propagació del incendi per 
l’interior de l’edifici.  

• SI 2-Propagació exterior  
Descriurà les mesures per tal de limitar el risc de propagació del incendi pel 
seu exterior, tant a l’edifici considerat com a altres edificis.  

• SI 3- Evacuació dels ocupants  
Determinarà els mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants puguin 
abandonar l’edifici.  

• SI 4- Instal·lacions de protecció contra incendis  
Determinarà els equips i instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el 
control i l’extinció del incendi.  

• SI 5- Intervenció dels bombers  
Determinarà les mesures que facilitin la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció.  

• SI 6- Resistència estructural al incendi  
Descriurà les característiques de l’edifici per garantir la resistència al foc de 
l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres 
anteriors.  

També serà d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis.  

En aquest cas, d’acord amb l’Annex A del citat DB SI, es considera que es tracta d’un 
edifici d’us administratiu, destinat a equipaments municipals.  

 



SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR  

 
1.-Compartimentació en sectors d’incendis  

Tot l’edifici constituirà un únic sector d’incendis, ja que es tractarà d’un edifici d’ús 
administratiu amb una superfície construïda inferior a 2.500 m

2

.  

 
2.-Locals i zones de risc especial  

L’activitat no contempla locals i zones de risc especial incloses dins les classificacions de la 
taula 2.1 de la CTE-SI1, sobre classificació de locals i zones de risc especial integrats a 
edificis.  

 
3.- Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació  

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables tindrà continuïtat en els espais 
ocults, patinets, càmeres, falsos sostres, terres elevats, etc,. Excepte quan aquests estiguin 
compartimentats respecte dels primer com a mínim amb la mateixa resistència al foc, podent 
reduir-se aquesta a la meitat en els registres per al manteniment.  
 
Es limitarà a tres plantes i a 10m el desenvolupament vertical de les càmeres no estanques en 
les que existeixin elements de classe de reacció al foc que no sigui B-s3, d2, BL-s3, d2 o millor.   
 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació es mantindrà en els punts 
que aquests elements siguin travessats per instal·lacions tals com cables, canonades, 
conduccions, conductes de ventilació, etc. Excloses les penetracions de secció de pas inferior 
a 50cm2.  
 
4.- Reacció al foc dels materials  
 
En general, la classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets serà C-
s2,d0 i els dels terres  EFL.  

Els espais ocults no estancs (falsos sostres, terres elevats...) la classe de reacció al foc dels 
elements constructius dels sostres i parets serà B-s3,d0 i els dels terres  BFLs2.  

Las condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, 
safates, regletes, armaris, etc..) es regularan segons reglamentació específica.  

Els proveïdors aportaran els certificats dels materials que es requereixin.  

SI 2- PROPAGACIÓ EXTERIOR  

 
1.- Mitgeres i façanes  

Es tracta d’un edifici aïllat format per un sol sector sense zones de risc especial alt, escales 
protegides o passadissos protegits, de manera que no hi haurà parets mitgeres amb cap altre 
establiment o sector que puguin ser afectades per un possible incendi de l’activitat.  

La classe de reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la façana 
serà B-s3 d2.  



2.-Cobertes  

Es tracta d’un edifici aïllat format per un sol sector sense zones de risc especial alt, escales 
protegides o passadissos protegits, de manera que no hi haurà cobertes d’altres establiments o 
sector que puguin ser afectades per un possible incendi de l’activitat.  

La classe de reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la coberta 
serà BROOF (t1).  

SI 3- EVACUACIÓ DELS OCUPANTS  

Càlcul de l’ocupació. 
D’acord amb la taula 2.1 de la secció SI 3, l’ocupació de l’establiment s’estima en:  

PLANTA BAIXA Densitat 
m²/pers. Superfície Ocupació

Entrada / sala exposicions (no s’hi actua) 2 (1) 74,85 m² 38 
Despatx entitats 1 (no s’hi actua) 10 (2) 16.85 m² 2 
Despatx entitats 2 (no s’hi actua) 10 (2) 17,80 m² 2 
Sala polivalent (no s’hi actua) 10 (2) 35.80 m² 4 
Magatzem (no s’hi actua) 40 (3) 74,80 m² 2 
Distribuïdor (no s’hi actua) Nul·la (4) 5.65 m² 0 
Escala (no s’hi actua) Nul.la (4) 12,50 m² 0 
Servei (no s’hi actua) Nul·la (4) 4,95 m² 0 
Servei adaptat (no s’hi actua) Nul.la (4) 7,90 m² 0 
Total planta baixa 251,10 m² 48 

  

PLANTA PRIMERA Densitat 
m²/pers. Superfície Ocupació

Recepció – Administració 10 (2) 74,75 m² 8 
Sala de plens s/p (5) 32.80 m² 23 
Alcaldia 10 (2) 17.35 m² 2 
Regidors - Alcaldia 10 (2) 17,50 m² 2 
Secretaria 10 (2) 18,00 m² 2 
Serveis externs – Tècnics 10 (2) 17,05 m² 2 
Despatx oposició 10 (2) 21,20 m² 2 
Arxiu 40 (3) 18,05 m² 1 
Distribuïdor 1 Nul·la (4) 6,15 m² 0 
Distribuïdor 2 (no s’hi actua) Nul.la (4) 6.10 m² 0 
Escala (no s’hi actua) Nul·la (4) 12,75 m² 0 
Servei (no s’hi actua) Nul.la (4) 4,50 m² 0 
Servei adaptat (no s’hi actua) Nul·la (4) 7,40 m² 0 
Total planta primera 253,60 m² 43 

 
Total ocupació edifici  91 persones  

(1)Vestíbuls generals i zones d’ús públic (2)Plantes o zones d’oficina (3)Arxius i magatzems en 
general (4) Zones d’ocupació ocasional (5) Segons plànol. 

 
 

 



2.- Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació  
Els elements d’evacuació s’han dissenyat d’acord amb l’aforament de cada zona, i la longitud 
del recorregut des de qualsevol zona ocupada fins a una sortida.  

Evacuació edifici  

Planta primera ocupació màxima prevista de 48 persones, longitud del recorregut 
d’evacuació fins a sortida de planta 25 metres com a màxim. 
Es considera sortida de planta l’escala no protegida amb una evacuació descendent 
amb una alçada inferior a 14 metres i una ull d’escala amb una superfície inferior a 
1,30m². 
  
Planta baixa ocupació màxima prevista de 48 persones, longitud del recorregut 
d’evacuació fins a sortida de planta 25 metres com a màxim. 
 
Tenint present aquestes dades, serà suficient amb una sortida de l’edifici, ja que es 
compleixen les següents condicions:  
 
 La ocupació no excedeix de 100 persones.  
 La longitud dels recorreguts d’evacuació fins una sortida de planta no excedeixen els 
25m.  
 
Dimensionat del elements d’evacuació  

Per el dimensionat dels elements d’evacuació s’ha utilitzat la 

taula 4.1 del DB SI. L’amplada de les portes s’ha calculat amb 

la fórmula: A > P/200 = 91/200 = 0,45m On:  

 A: Amplada en m.  
 P: Numero de persones a evacuar.  

El cas que ens ocupa tenim una amplada d’evacuació de l’edifici de 1,60 m. Superior al mínim 

exigit.Totes les portes que es trobin en el recorregut d’evacuació tindran una amplada  

mínima de 0,80 m.  

L’amplada dels passadissos s’ha calculat amb la fórmula:  

 

A > P/200 = 91/200 = 0,45 m On:  
 A: Amplada en m.  
 P: Numero total de persones a evacuar.  
 
Tots els passadissos que es trobin en el recorregut d’evacuació tindran una amplada mínima 
d’1,00 m. 

4.- Portes situades als recorreguts d’evacuació  
Les portes previstes com a sortida de planta o edifici i les previstes per l’evacuació de més de 
50 persones situades en els recorreguts d’evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical i el 
sistema de tancament no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar o consistirà en 
un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat d’on provingui l’evacuació sense haver 
d’utilitzar clau o sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. A tal afecte les portes 
previstes com a evacuació disposaran de barres antipànic 

No serà necessari que les portes d’evacuació obrin en sentit de l’evacuació ja que estaran 
previstes per el pas de menys de 100 persones de tot l’edifici. 



L’amplada de cada fulla no serà inferior a 0,60 m, ni superior a 1,0 m.  
 
No es disposarà de portes giratòries o d’obertura automàtica.   
 
5.- Escales  
Disposem d’una escala no protegida amb una amplada de 120 cms, per tant amb una capacitat 
per evacuar a 160 persones, nombre superior a la ocupació màxima prevista de la planta pis. 
 
 
6.- Senyalització dels elements d’evacuació  
S’utilitzaran els senyals d’evacuació definits a la norma UNE 23034:1988, i s’han col·locat 
seguint els següents criteris:  

 A les sortides de recinte, planta i edifici es disposarà de rètols de “SORTIDA”, excepte 
en el cas de la sortida de recintes amb una superfície inferior a 50m

2

, siguin fàcilment visibles 
des de tot punt d’aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici.  
 Es disposarà de rètols de “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ja que hi haurà cap sortida 
d’evacuació utilitzada exclusivament en cas d’emergència.  
 Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació, visibles des 
de qualsevol punt del local, des de el que no es percebi directament la sortida.  
 També s’han col·locat senyals en els punts dels recorreguts d’evacuació on hi ha 
alternatives que poden induir a error, de manera que quedarà clarament indicada l’alternativa 
correcta.  
 No serà necessari la instal·lació de rètols de “SENSE SORTIDA” ja que l’activitat no 
disposarà de portes o recorreguts que puguin induir fàcilment a error en l’evacuació.  
 Les senyals han estat col·locades de manera coherent amb l’assignació d’ocupants que 
es pretén fer a cada sortida.  
 

 
Els senyals seran visibles en cas de fallada del subministrament de l’enllumenat normal.  

En el cas que s’opti per col·locar senyals fotoluminiscents, aquestes hauran de complir les 
normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es 
realitzarà conforme a l’establert a la norma UNE 23035-3:2003.  

 
7.- Control del fum d’incendis  
No serà necessària la instal·lació d’un sistema de control de fums ja que es tracta d’un edifici 
d’ús administratiu amb una ocupació inferior  a 500 persones.  

 
SI 4- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

1.- Dotació d’instal·lacions  

Extintors Es disposarà d’un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 
metres de qualsevol punt de les zones comunes de circulació.  

Es col·locaran de manera que puguin ser utilitzats de forma ràpida i fàcil, de manera que 
l’extrem superior no quedi a una altura superior a 1,70 m.  

Els extintors col·locats comptaran amb l’aprovació d’acord amb el Reglament d’Aparells a 
Pressió, a efectes de justificar el compliment del que es disposa a la norma UNE 23.110.  

Veure situació de la instal·lació dels extintors als plànols.  

Boques d’incendi equipades No serà necessària la instal·lació de boques d’incendi 



equipades ja que la superfície construïda de l’edifici amb ús administratiu és inferior a 2000 m
2
.  

Columna seca No serà necessària la seva instal·lació, ja que l’alçada d’evacuació de 
l’edifici serà inferior a 24 m.  

Sistema d’alarma No serà necessària la instal·lació la superfície construïda és inferior 
a 1000 m² 

Sistema de detecció d’incendis  
No serà necessària la instal·lació de detectors d’incendi ja que la superfície construïda és 
inferior a 2000 m².  
 
Hidrants exteriors  

 
D’acord amb el Codi Tècnic de l’edificació, no correspon, ja que es tracta d’un edifici d’ús 
administratiu amb un superfície inferior a 10.000m2.  
D’acord amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, hi haurà un hidrant a menys de 100 m de 
qualsevol punt de la façana a nivell de rasant.  
La xarxa d’abastament existent disposa d’hidrants de 100 mm de diàmetre, degudament 
senyalitzats.  
 
2.- Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis  
Tots els mitjans manuals de protecció contra incendis es senyalitzaran d’acord a la norma 
UNE 23-034.   

Les dimensions dels senyals seran les que s’indica a la taula següent:  

Distància d’observació  Dimensions dels senyals 
d ≤ 10 m    210 x 210 mm 
10 < d ≤ 20 m   420 x 420 mm 
20 < d ≤ 30 m   594 x 594 mm 
 

SI 5- INTERVENCIÓ DELS BOMBERS  
 
1.- Aproximació i entorn dels edifici  
Els vials d’aproximació de l’edifici compliran les següents condicions, d’acord amb el CTE:  

 Amplada útil mínima: ≥ 3,50m  
 Alçada de pas: ≥ 4,50m  
 Capacitat Portant: = 20,00 kN/m

2 
 

 
En els trams corbats, el carril de rodadura quedarà limitat per la traça d’una corona circular els 
radis de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplada lliure per circulació de 7,20 m.  

D’acord amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, tenint en compte que l’edifici té una cabuda entre 301 i 1500 
persones, l’espai d’aproximació i maniobra haurà de complir les condicions següents:  

 1 façana accessible des d’un carrer d’intervenció de 8 m d’amplada 
  
 Capacitat portant: calculada per suportar un vehicle de 15 Tn, amb eixos separats 4,5 
m i actuant 5 Tn sobre l’eix davanter i 10 Tn sobre l’eix posterior  
 Sobrecàrrega d’ús: 2000 kg/m

2 
 

 Pendent màxima: 15%  
 



L’activitat disposarà d’espais de maniobra al llarg de les façanes en les quals es troben els 
accés que complirà les següents condicions:  

Està lliure de mobiliari urbà, cablejat aeri i branques d’arbres que puguin interferir amb les 
escales de bombers  

El sòl té una resistència al punxonament de 10 T sobre 20 cm, inclús en les tapes de registre 
de les canalitzacions de serveis públics de dimensions superiors a 9 0,15 x 0,15 situades dins 
l’espai de maniobra.  

2.- Accessibilitat per façana  
Aquest apartat del CTE no és d’aplicació perquè l’alçada d’evacuació descendent serà inferior 
a 9 metres.  

No obstant, d’acord amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis, les façanes disposaran d’obertures que permetin 
l’accés als bombers a un nivell ocupat i operar sense risc en tasques de salvament.  

Les obertures d’accés tindran les característiques següents:  

 1,20 m d’alçada com a mínim.  
 0,80 m d’amplada com a mínim.  
 1,20 m d’alçada màxima d’ampit.  
 • La separació entre dues obertures del mateix nivell ha d’estar a menys de 25  
 m.  
 La situació de les obertures ha de ser fàcilment localitzable pels bombers.  
 
A les façanes de l’edifici es disposa de nombroses obertures que compliran els requisits 
indicats per les que els serveis de socors hi podran accedir directament des de l’exterior.  

SI 6- RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL AL INCENDI  
L’edifici, d’ús administratiu, al tenir una alçada d’evacuació inferior a 15m, l’estabilitat al foc 
exigible a aquesta estructura serà de R 60.  
Elements estructurals – mínim R-90 
 
Forjats: Es tracta d’un forjat de bigues de fusta laminda amb tres cares exposades al foc, 
dimensionades per garantir la resistència al foc exigida 
 
Suports: Es tracta de parets de càrrega de paredat i/o ceràmiques amb un gruix superior a 
110 mm per tan segons la taula F1 del CTE té una resistència al foc de REI-120 
 
Elements delimitadors de sectors sense funció estructural. 
Parets: parets de rajol perforat de 280x140x100mm (gero) aferrat amb morter de ciment 
pòrtland i arrebossat a les dues cares amb morter de ciment pòrtland. 
Segons la taula F.1. de l’annex F del DB-SI aquesta solució constructiva tè una EI-180, 
superior a l’exigida. 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
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ANNEX 4 
COMPLIMENT DE LA CTE-SUA– SEGURETAT EN L’UTILITZACIÓ I 
ACCESSIBILITAT 
 
SUA-1 SEGURETAT DAVANT EL PERILL DE CAIGUDES 
 
1.1 RELLISCADES 
El paviment serà  de classe 2 com a mínim. 
 
1.2 DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT 
No tindrà discontinuïtats majors de 6 mm, ni es preveu que hi puguin haver desnivells 
que exedeixin els 50 mm. No es realitzaran perforacions al paviment on s’hi pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
 
1.3 CARACTERÍSTIQUES DE LES BARRERES DE PROTECCIÓ 
L’edifici que ens ocupa ja disposa de baranes de proteccció. 
 
1.4 ESCALES I RAMPES 
L’edifici que ens ocupa disposa d’escales i rampes ja executades que compleixen amb 
els requeriment del present document bàsc 
 
1.5 NETEJA DE VIDRES EXTERIORS 
L’alçada del vidre no supera 350 cm, i situant-se a una altura inferior de 6 m. 
 
SUA-2 SEGURETAT DAVANT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 
 
2.1 IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES 
L’alçada de les zones de pas es preveu superior als 2200 mm i les llindes de les portes 
superiors al 2000 mm. 
 
2.2 IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES 
L’escombrada de les portes no obren sobre passadissos d’amplada inferior a 2,50 m, 
exepte ens els espais d’us restringit. 
 
2.3 IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS 
No existeixen elements fràgils que protegeixin desnivells superiors a 0,55 m. 
 
2.4 IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES 
Els vidres de les mampares interiors seran translúcids o transparents amb franges 
translúcides adherides. 
 
SUA-3 SEGURETAT DAVANT D’EMPRESONAMENT EN RECINTES 
Compleix en tots els aspectes, ja que no hi ha dispositius de bloqueig (a excepció dels 
serveis que disposa d’un sistema de bloqueig amb un sistema de desbloqueig des de 
l’exterior), control lumínic des de l’interior, i la força d’obertura compleix a màxim 150 
N. 
 
SUA-4 SEGURETAT DAVANT DE RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ 
La il·luminació serà la adequada a cada un dels espais, especialment s’il·luminarà 
correctament tots els espais de treball i es dotarà de la corresponent il·luminació 
d’emergència els recorreguts d’evacuació. Les lluminàries i les seves característiques 
estan especificades a la memòria d’instal.lacions i al corresponent plànol i estat 
d’amidaments. 
 



 

SUA-5 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA 
OCUPACIÓ 
El present projecte no es veu afectat per aquest apartat ja que degut a les 
característiques de l’edifici no es preveu l’ocupació per 3000 persones dretes. 
 
SUA-6 SEGURETAT DAVANT RISC D’OFEGAMENT 
Aquest apartat és exclusiu per edificacions amb piscina pous o dipòsits, i el present 
projecte no contempla aquests equpaments. 
 
SUA-7 SEGURETAT DAVANT RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 
Aquest apartat és exclusiu per edificacions amb garatge, i el present projecte no 
contempla tal equipament. 

  
SUA-8 SEGURETAT DAVANT RISC CAUSAT PER LLAMPS 
No cal instal·lar parallamps ja que segons els criteris establerts. Es justifica a 
continuació. 
 
Procediment de verificació: 
 
Determinació de Ne (freqüència esperada d’impactes) 
Ne =Ng Ae C1 10-6  
Ng = densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any, km²) obtinguda de la figura 1.1 de la norma. 
Ae = Superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m². 
C1 = Coeficient relacionat amb l’entorn, segons taula 1.1. 
 
Ne = 3 . 3744 . 0,5 . 10–6 = 0.00562 
 
Determinació de Na (risc admisible) 
Na=(5,5 / C2.C3.C4.C5) 10-3 
C2 = coeficient en funció del tipus de construcció, segons taula 1.2 de la norma. 
C3 = coeficient en funció del contingut de l’edifici, segons taula 1.3 de la norma. 
C4 = coeficient en funció de l’ús de l’edifici, segons taula 1.4 de la norma. 
C5 = coeficient en funció de la nescessitat de continuïtat de les activitats que es desenvolupen a l’edifici 
segons la taula 1.5 de la norma 
 
Na=(5,5 / 1 . 2,5 . 1 . 1) 10–3 = 0.0022 
 
Ne ≤ Na  La freqüència esperada d’impactes és superiro al risc admisible. 
Nivell de protecció requerida (E): 
 
E = 1- (Na/Ne) 
E = 1- (0.0022 / 0.00562) = 1 – 0.39 = 0.61 
 
El nivell de protecció serà de 4 ja que el nivell d’eficiència és 0 ≤ E < 0,80 
 
Segons les modificacions del DB-SU (BOE núm. 254 de 23 d'octubre ve publicat el 
Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre) dintre aquest nivell d’eficiència requerida, la 
instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria. 
 



 

 
 
 
SUA-9 ACCESSIBILITAT 
 
L’edifici que en ocupa s’han tingut en compte les següens condicions pel que fa a 
accessibilitat. 

- Es desenvolupa en planta baixa i pis i ja disposa d’ascensor amb les següents 
característiques: 

La cabina de l’ascensor existent té unes dimensions de 1,40 m en  sentit 
d’accés  i de 1,10 m en el sentit perpendicular, amb una capacitat per 8 
persones i 600 kg de càrrega útil i una porta d’accés de 80 cm d’amplada. 

- No apareixen ressalts de més de 2cm, i s’ha hagut de recòrrer a l’execució 
d’una rampa amb una longitud d’un metre i un 10% de pendent. 

- Els recorreguts estan adaptats totalment, amb una amplada mínima de 1,20  i 
per assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, es considera que el 
diàmetre mínim necessari  per permetre gir és de 1,50m. 

- Les portes de pas tenen una dimensió mínima de 200x80 cm amb mecanismes 
de pressió o palanca- Pel que fa a accessoris i mecanismes elèctrics, timbres, 
quadres generals, etc. Han d’estar a una alçada mínima de 0,40 m i màxima 
d’1,40 sobre el terra i a una distància de 0,60 m de les cantonades. 

- Un dels banys existent està adaptat, els paràmetres que s’han tingut en compte 
són: 

o Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir 
d’1,50 m de diàmetre. 

o L’espai d’apropament lateral del wàter i l’espai frontal al rentamans és 
>= 0,80 m. 

o El paviment no serà lliscant 
o La portà té una amplada de 80 cms i s’obre enfora, el mecanisme de la 

maneta serà de pressió o de palanca. 
o El rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 
o Els miralls es col·locaran el cantell inferior a una alçada <= 90 cm. 
o Es disposaran de dues barres de suport, col·locades a una alçada entre 

0,70 i 0,75 m per tal de permetre agafar-se amb força en la 
transferència lateral del wàter. La barra situada al costat de l’espai 
d’apropament serà abatible 

o Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 5 : 
 

compliment de la CTE-S  Salubritat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



ANNEX 5 
COMPLIMENT DE LA CTE-S – SALUBRITAT 
 
HS 1 - “PROTECCIÓ DAVANT D’HUMITAT” 
L’edifici que ens ocupa ja disposa de tancament acabats i es considera que són 
adequats al l’ús a que es vol destinar l’edifici. 
 
HS 2 - “RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS” 
Els residus generats són assimilables a residus domèstics, a la zona on es situa 
l’edifici existeix una recollida centralitzada amb contenidors de carrer,  que 
corresponen amb les fraccions de residus ordinaris, per tant es preveurà espai pels per 
a la recollida separada de les diferents fraccions de residus. 

Es justifica l’espai per la recollida i evacuació de residus a l’annex corresponent al 
compliment del decret 21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 

 
HS 3 - “QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR” 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de 
l’aire interior mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable.  

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal 
d’aire, protecció enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire 
exterior en el cas d’habitatges. Els materials i equips compliran l’apartat 5 del DB HS 3. 

Disseny i posada en obra 

S’ha previst un sistema de ventilació: 

Les zones odoríferes com els serveis disposaran de mecanismes eficaços d’evacuació 
d’olors, a partir d’un sistema de ventilació forçada que s’accionarà commutat amb els 
sistema d’il·luminació, la parada serà temporitzada. Els extractors, de tipus mural, 
s’han calculat per a un cabal capaç de garantir 8 renovacions / hora. 

Per la resta, tenint en compte la relació entre el volum del local, la seva ocupació, s’ha 
previst un sistema de ventilació forçada amb la instal·lació d’un recuperador entàlpic 
de calor. 

Materials i equips 

Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es 
construiran amb tub flexible. Les reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada. 

Dimensionat 

S’han dimensionat els sistemes de ventilació seguint la normativa vigent. Els cabals 
resultants són els de determinar les renovacions necessàries segons els usos de cada 
espai. 



 
HS 4- “SUMINISTRE DE L’AIGUA”  
 
L’edifici que ens ocupa ja disposa xarxa d’aigua potable al totes les cambres humides 
(serveis) i no es preveu actuar en aquesta instal·lació. 
 
 
HS 5- “EVACUACIÓ D’AIGÜES” 

Evacuació d’aigües 
 
L’edifici que ens ocupa ja disposa xarxa d’evacuació d’aigües al totes les cambres 
humides (serveis) i no es preveu actuar en aquesta instal·lació. 
Caldrà realitzar una petita xarxa de recollida de condensats de la xarxa de 
climatització. 
 
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”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  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 
La xarxa de sanejament prevista en el present projecte unitària, ja que només es recull 
les aigües negres dels nous serveis. Aquesta xarxa es connectarà a la xarxa unitària 
existent de l’edifici 
La xarxa es realitzarà amb tub plàstic sanitari (PVC, PP, PE...) dels diàmetres 
nominals grafiats en el plànol corresponent. Els aparells sanitaris disposaran de sifó. 
S’utilitzaran elements especials per a al realització de connexions, derivacions i canvis 
de direcció. 
Els baixants aniran encastat a les parets o dintre de caixons d’obra. Tots els col.lectors 
aniran enterrats col·locats al fons de rases, sobre un llit de sorra i protegits amb 
formigó. 
S’instal·laran arquetes de pas per permetre el registre i manteniment de les xarxes. Al 
final de les xarxes, i abans de la connexió amb la xarxes generals d’aigües plujanes i 
negres corresponents s’hi construirà una arqueta sifònica registrable. 
 
Elements de la xarxa d’aigües residuals 
Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. 
L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 
d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
El desguàs de les piques, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del 
baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 
Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb 
pendent ≥ 10 %. 
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els 
col·lectors. El sifó general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró 
de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada 
entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
No es preveu actuar a la xarxa d’aigües pluvials 
 
Materials i equips 



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 registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran 
accessibles directament. 
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. 
 
 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 6 : 
 

compliment de la CTE-HR  Protecció enfront el soroll 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
ANNEX 6 
COMPLIMENT DE LA CTE-HR – PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
 
Fitxa justificativa de l’opció simplificada d’aïllament acústic. 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d’aïllament 
acústic mitjançant l’opció simplificada.  
 
 
Divisions interiors (envans). (apartat 3.1.2.3.3) 

Característiques Tipus 
de projecte Exigides 
m (kg/m2)= 210  ≥   Parets ceràmiques de rajol perforat “gero” amb acabat enguixat 
RA (dBA)= 40  ≥ 33  

 
 
S’ha de comprovar que es compleix l’opció simplificada per elements de separació verticals i horitzontals 
situats entre:  
Recintes d’unitats d’ús diferent; 
un recinte d’una unitat i una zona comú; 
un recinte d’una unitat d’ús i un recinte d’instal·lacions o un recinte d’activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa com les següents per cada element de separació vertical o horitzontal diferent, 
projectats entre a), b) i c) 
 
 

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 
Solució d’elements de separació verticals entre: 
Aules i entre sales tècniques i altres espais (considerat com a mitgeres) 

Característiques Elements constructius Tipus 
de projecte exigides  
m 
(kg/m2)= 

1440  ≥   Element base Paret de paredat de 60 cms 
de gruix cares 

RA 
(dBA)= 

60  ≥ 50  

Element de 
separació vertical 

Trasdossat 
 

No  es preveu ΔRA 
(dBA)= 

  ≥   

Porta 
 

 RA 
(dBA)= 

30  ≥ 30  
Element de 
separació vertical 
con portes i/o 
finestres 

Mur 
 

 RA 
(dBA)= 

  ≥   

Condicions de les façanes d’una fulla, ventilades o amb aïllament per l’exterior a les que s’uneixen elements de 
separació vertical.  

Característiques Façana Tipus 
de projecte exigides  
m 
(kg/m2)= 

  ≥    No es dóna el cas en el present projecte 

RA 
(dBA)= 

  ≥   

 



 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: 
Diferents plantes amb diferents usos. 

Característiques Elements constructius Tipus 
de projecte exigides 
m 
(kg/m2)= 

225  ≥   Forjat Forjats unidirecciónal de 
20+5 cm  

RA 
(dBA)= 

45  ≥ 30  

ΔRA 
(dBA)= 

  ≥   Terra flotant  

ΔLw 
(dB)= 

  ≥   

Element de separación 
horizontal 

Sostre 
suspés 
 

 
ΔRA 
(dBA)= 

  ≥   

 
 

Mitgeres. (apartat 3.1.2.4) 
Característiques Tipus: 

Al tractar-se d’un edifici aïllat no tenim mitgeres de projecte Exigides 
 RA (dBA)=   ≥   

 
 

Façanes, cobertes i terres en contacte amb l’aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
Solució de façana, coberta o terres en contacte amb l’aire exterior: 
Façanes en general paret exterior de paredat de 60 cm de gruix 

Característiques Element 
constructius 

Tipus Àrea (1) 
(m2) 

% Forats 
Del projecte exigides 

Part cega Paret 1440  =Sc RA,tr(dBA) = 50  ≥ 30  

Forats 
Obertures (alumini-vidre) 35 

  
=Sh 

10% RA,tr(dBA) 
= 32  ≥ 30  

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l’interior del recinte considerat. 
 
 

Façanes, cobertes i terres en contacte amb l’aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
Solució de façana, coberta o terres en contacte amb l’aire exterior: 
Coberta inclinada formada per forjat inclinat estructua de fusta, panell sandwich, xapa, aïllament, teula  

Característiques Element 
constructius 

Tipus Àrea (1) 
(m2) 

% Forats 
Del projecte exigides 

Part cega Coberta inclinada 287  =Sc RA,tr(dBA) = 55  ≥ 30  
Forats  0,00  =Sh 

0% 
RA,tr(dBA) = ---  ≥ 30  

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l’interior del recinte considerat. 



 
  
Fitxes justificatives de la opció simplificada del temps de reverberació. 
La  següent taula recull la fitxa justificativa del compliment dels valors límit de temps de reverbaració 
mitjançant el mètode simplificat. 
 
Tractament absorvents uniformes en els sostre:  
 

Tipos de recinte 

H =  
Alçada lliure, (m) 

St 
Àrea del 
sostre 
(m2) 

αm,t 
Coeficient d’ absorció acústica mitjana 

Sense 
butaques 
tapissades 

  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅=α

t
t,m S

12,023,0h
 

=   
Aules 
(fins 250 m3) 

Amb butaques 
tapissades 

  26,0
S
12,032,0h

t
m,t −⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅=α

 

=   

Restaurants i menjadors   10,0
S
12,018,0h

t
t,m −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=α

 
=   

 

Tratamients absorbents adicionals al del sostre: 

αm 
Coeficiente de absorción acústica 
medio 

Element Acabat 
S 
Àrea, 
(m2) 

500 1000 2000 αm 

Absorción 
acústica (m2) 
αm · S 

   - - -   
        
        

tt,m

n

1i
ii,m S·S· α=α∑

=  = 
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Annex número 7 : 
 

compliment de la CTE-HE  Estalvi energètic 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
COMPLIMENT DE LA CTE-HE– ESTALVI ENERGÈTIC 
 
HE-1 LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 
No s’actua en els tancaments existents. 
Aquests foren rehabilitats en fases anteriors. 
 
HE-2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques adequades destinades a proporcionar 
el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels 
seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d’Instal.lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 
 
Normativa específica: 
Reglamento de Instal.laciones Térmicas en los Edificios (RITE), sus Instrucciones 
Técnicas Complementàrias Real Decret 1027/2007 de 20 de juliol 
 
Instal·lació individual de potència tèrmica nominal menor de 70 kW (ITE 09) 
 
 
Materials i equips 
Per al càlcul de potència de la caldera, es determina les necessitats tèrmiques a partir 
de les característiques donades anteriorment per cadascun dels espais que formen la 
llar d’infants, incrementant el resultat en un 15% per ajustar les pèrdues produïdes a la 
xarxa de distribució, i a altres factors. 
 
Unitats interiors 
Les unitats interiors són Fan-coils d’aigua per a instal·lació vertical o horitzontal 
CLIVET amb els models següents: 
 
1 Unitat horitzontal IN H-17 per a la sala oposició 
1 Unitat horitzontal IN H-21 per a la sala de plens 
1 Unitat vertical IN V-7 per a la sala d’alcaldia 
2 Unitats vertical IN V-9 per a la sala de recepció 
1 Unitat vertical IN V-11 per a la sala de regidors, sala de secretari i sala de serveis 
externs. 
 
Totes les unitats interiors disposen de retorn per la part inferior, kit de vàlvules 3 víes 
ON/OFF, safata de condensats auxiliar, plènum 90º d’impulsió d’aire, bomba de 
condensats i kit d’equilibrat hidràulic. 
 
Unitats exteriors 
A la zona de porxo, a la façana est de l’edifici, s’instal·larà una refredadora CLIVET 
model VSAT 101 de 24,4 kW de potència frigorífica. 
 
També hi haurà una caldera compacta de condensació amb cremador de gasoil 
integrat DE DIETRICH model GTU C 125 de 33,7 kW de potència calorífica. 
 
Annex a la caldera hi haurà ubicat un dipòsit de gasoil de 100 litres. 
 
La refredadora i la caldera estaran connectades a un dipòsit d’inèrcia des del qual es 
donarà alimentació hidràulica a cada un dels fan-coils instal·lats a l’edifici seguint 
l’esquema hidràulic adjunt als plànols. 



 
 
Les canonades hidràuliques estaran realitzades amb canonada de polietilè reticulat de 
dimensions segons esquema hidràulic adjunt. 
 
Regulació de temperatura 
Per la regulació de temperatura, s’instal·larà un termòstat d’ambient en cadascuna de 
les sales de major càrrega tèrmica de cadascun dels equips. 
El termòstat es col·locarà a més d’1,50 m d’alçada en una paret no exposada a la 
radiació solar, a corrents d’aire procedents de finestres, etc.  
 
Dimensionat 
Les condicions exteriors vindran determinades per la situació geogràfica de l’edifici; i 
s’aplicarà el que estableix la normativa. S’utilitzaran els valors següents obtinguts per 
estimació a partir de dades disponibles de l’entorn: 
Altitud sobre el nivell del mar:  141 m 
Zona climàtica:   C2 
Temperatura seca:   -3 ºC 
Temperatura del terreny:  9 ºC 
 
Coeficient d’orientació N: 10% 
Coeficient d’orientació NE: 10% 
Coeficient d’orientació E: 7% 
Coeficient d’orientació SE: 5% 
Coeficient d’orientació S: 3% 
Coeficient d’orientació SO: 2% 
Coeficient d’orientació O: 3% 
Coeficient d’orientació NO: 7% 
 
Per aconseguir el benestar tèrmic aplicarem l’establert a la normativa sobre condicions 
interiors. D’aquesta manera els valors utilitzats seran: 
Temperatura interior: 21-23 ºC 
Humitat relativa: 40-50 % 
Velocitat mitja de l’aire: 0,15-0,20 m/s 
 
A afectes del càlcul de calefacció, el cabal d’aire de ventilació es considerarà d’una 
renovació horària en tots els departaments. 
Pel que fa a les temperatures dels locals no calefactats, es considerarà de 12 graus. 
Les hores de funcionament diàries per el càlcul s’estimen en una mitja de 10, tenint en 
compte que hi haurà controls de parades de servei segons les hores d’ocupació dels 
locals. 
 
 
Producció d’ACS 
No es preveu la producció d’aigua calenta sanitària. 
 
 
HE-3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INTAL.LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
El present projecte s’ha dissenyat de manera que: 
Totes les peces disposin d’il·luminació natural. 
Les cambres destinades a activitats diürnes estan orientades, i disposen de grans 
obertures envidriades de manera que disposen d’una òptima il·luminació natural. 



Al escollir les lluminàries la propietat juntament amb la direcció facultativa, s’optarà per 
les lluminàries de major rendiment, làmpades de major eficiència (baix consum) i 
reactàncies electròniques regulables. 
En tot moment es complirà els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats. 
Al tractar-se d’un edifici d’us administratiu es vetllarà que la eficiència de la instal·lació 
d’il·luminació tingui un valor límit (VEEI) de 3,5 W/m², de 4,5 W/m² en la zona d’atenció 
al públic, de 10 W/m² en la sala de lectura. 
 
 
HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
No es preveu la producció d’aigua calenta sanitària. 
 
 
HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÈCTRICA 
No es preveu la instal·lació de sistemes de producció d’energia fotovoltàica ja que es 
tracta d’un edifici d’un edifici d’us docent. I no està contemplat dins l’ambit d’aplicació. 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 8 : 
 

compliment decret 21/2006 
 Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



DADES DE L'EDIFICI:

Usuaris

20

AIGUA tots els usos P A

S X X
S X
S X

S x

N

(5)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta N

S
S

0%

al'interior de les unitats privatives N

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

Usuaris
Nova edificació

Pla de l'Estany

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

X

V2.0.4

N

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

X

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

per protecció patrimoni cultural català

N

a un espai comunitari S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu : xS

20

X

x

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

0%

III

N

l/dia

(4)

40

XAdministratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km ≤ 3,30 W/m2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior 
o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

ENERGIA tots els usos
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07
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

C/PERE ORDIS 11

CAL BARÓ D'ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Esponellà

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

XAIXETES

X

X

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X

x

X

X

X

preveu un espai fàcilment accessible de      150 
dm3 per separar les fraccions següents:   

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

x

X
RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen resistències 
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona 
climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

X

x

X

Situació:
Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

PROJECTE (1)

X

X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

1/2



P A

P A

5  

5

5

5

6

6  
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4 S
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

X

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents,
i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en
l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIAADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

N

X

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

PROJECTE

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

PUNTS M

PROJECTE

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)
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ANNEX 9 
LLISTAT DEL CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 

 
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 
 
 
ÍNDEX 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
AIGUA PER PASTAR 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  
FORMIGÓ FET A L’OBRA 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
MATERIALS UTILITZAT COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
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 control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per 
a la seva finalitat, pot 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 
han de ser 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 en el 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’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, 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 del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 



 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en què 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 d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del 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; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
 
AIGUA PER PASTAR 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
 
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 justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà 
especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’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 entre parèntesis i els 
criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 
Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (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) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 



 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
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 i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com 
a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a 
llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables 
ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries 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, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 
Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 



 

Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
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 la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi 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 comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 
segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 
començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, 
es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 
(art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a 
la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim 
cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del 
ciment, principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 
 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs 
de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que 



 

s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, 
mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les 
comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la 
documentació d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, 
art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 
l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 
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 entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el 
segon parèntesi: 
 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 
 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 



 

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, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 
29.1 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica 
a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 
81.4 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 
81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 
que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
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: 
 
Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan 
segons la UNE 480-1/98. 
 
 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 



 

Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 
35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 
 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
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 comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir 
la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 
de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les 
indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
 
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, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti 
de cendres volants o fum de sílice: 
 
Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
 
 
 
 
 
 



 

 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi 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: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà 
comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, 
contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 
proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota 
pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació 
que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  
 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de 
l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que 
aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la 
direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’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 possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 



 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de 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 parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En 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 entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 
les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, 
art. 69.2.8): 
 
Element a construir: 
 
Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi 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 i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’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 possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al 
Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de 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 parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En 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 entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 



 

Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi 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, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 
de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, 
fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE 
(EHE, art. 31.5.2). 
 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i 
tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 
31.1 de l’EHE. 
 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus 
d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 
l’article 90.4 de l’EHE. 
 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 



 

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 
assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
assaigs de comprovació. 
 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer 
en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
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: 
 
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
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 en el segon: 
 
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
 
 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
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, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 
 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 
 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
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 i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 



 

 
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a 
l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 
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 de la NBE-EA-95. 
 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
 
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 les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 
 
Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) 
(NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
 
 
 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 
(NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 
 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es 
demani, indicació expressa en aquest sentit 
 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
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, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 
fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador 
i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la 
RL-88. 
 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-
88. 
 
 
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 en el segon: 
 
Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
 
 
SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 
l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 



 

Material (ceràmic, morter de ciment ...): 
Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 
 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
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 i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 10.1 de l’EF-96. 
 
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 
l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús 
del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 
conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 
referenciats entre parèntesis: 
 
Per les biguetes: 
Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
Armadura transversal (EHE, art. 44) 
Formigó (EHE, art. 30) 
Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
 



 

 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà com a 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 taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, 
perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 
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 subministrament i allò especificat en 
el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
Es verificarà que el fabricant garanteix 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 NBE-CT-79. 
 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà 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 NBE-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 parèntesis: 
 
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 A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic 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 a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 
 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 
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 subministrament i allò especificat en 
el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 
de la NBE-CA-88. 
 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 
en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 
 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 
assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet 
tots 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 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 



 

 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
El material que s’utilitzarà com a 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, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la 
NBE-CPI-96) 
 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc 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 garanteix les característiques requerides per al 
compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una 
antiguitat inferior a 5 anys (NBE-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 mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un 
envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, 
segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la 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 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 
 
 
 



 

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic 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 a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre 
aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas 
en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 
 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi 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 
Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
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 (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
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, així com que s’han 
complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
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 (exempt 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 (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
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 s’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 (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
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 (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’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. 
 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 
Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 
compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de 
l’ordre 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’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 
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 del foc (UNE 23727/81) 
 
(*) 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 
 
 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 10 : 
 

compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



ANNEX 10 
COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 D’ACCESSIBILITAT 
 
En fase de projecte s’ha tingut especial cura en el compliment del decret 
135/1995 d’Accessibilitat. 
 
Algunes de les mesures que s’han pres: 

- En l’entrada de l’edifici hi ha un ressalt de més de 2cm, i s’ha hagut de 
recòrrer a l’execució de una rampa. Té una amplada superior als 2 m, amb 
proteccions laterals, amb una allargada total de 1 metre, i un pendent del 
10%. 

- Els recorreguts estan adaptats totalment, amb una amplada mínima de 
1,20  i per assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, es considera 
que el diàmetre mínim necessari  per permetre gir és de 1,50m. 

- Les portes de pas tenen una dimensió mínima de 200x80 cm amb 
mecanismes de pressió o palanca 

- Un dels banys està adaptat, els paràmetres que s’han tingut en compte 
són: 

Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure 
de gir d’1,50 m de diàmetre. 
L’espai d’apropament lateral del wàter i l’espai frontal al 
rentamans és >= 0,80 m. 
El paviment no serà lliscant 
La portà té una amplada de 80 cms i s’obre enfora, el mecanisme 
de la maneta serà de pressió o de palanca. 
El rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu 
ús. 
Els miralls es col·locaran el cantell inferior a una alçada <= 90 cm. 
Es disposaran de dues barres de suport, col·locades a una alçada 
entre 0,70 i 0,75 m per tal de permetre agafar-se amb força en la 
transferència lateral del wàter. La barra situada al costat de l’espai 
d’apropament serà abatible 
Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 
palanca. 

- Pel que fa a accessoris i mecanismes elèctrics, timbres, quadres generals, 
etc. Han d’estar a una alçada mínima de 0,40 m i màxima d’1,40 sobre el 
terra i a una distància de 0,60 m de les cantonades. 

 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex número 11 : 
 

Estudi de gestió de residus de construcció i enderroc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 25 2,1 52,668
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0

25 m3 52,668 t 30 m3

   Superfície construïda (2) 334 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 16,69 0,045 15,021
obra de fàbrica 0,015 5,007 0,018 6,0084

formigó 0,032 10,6816 0,0244 8,14472
petris 0,002 0,6676 0,0018 0,60084
altres 0,001 0,3338 0,0013 0,43394

   embalatges 0,038 12,6844 0,08 26,704
fustes 0,0285 9,5133 0,067 22,3646

plàstics 0,00608 2,029504 0,008 2,6704
paper i cartró 0,00304 1,014752 0,004 1,3352

metalls 0,00038 0,126844 0,001 0,3338

0,088 29,3744 t 0,125 41,725 m3

fonaments/estructura   m3 m3 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix
Totals 5,007 m3 m3 m3
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   Total residu excavació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

17,524519,1935

0,70098
0,175245
3,5049

1,85259
0,25035

   Residus d'excavació

tancaments  acabats 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra 

acabatsta ca e ts

Total residu edificació 

   Residus de construcció totals 

30,096
0
0

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu    Densitat residu real

0

1,10154 0,191935
0,191935

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció    

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
Cal Barò d'Esponellà - Carrer Pere Ordis, 11
Esponellà

RESIDUS              
Obra nova

tipus i quantitats

Pla de l'Estany

1,55217
0,25035

7,0098
1,226715
2,278185
2,628675

16,12254

0,575805
0,76774

1,343545

    Volum aparent

0

m3

0
0



si no x
                    Metalls si no x
                    Fustes si no x
                    Plàstics si no x
                    Vidre si no x
                    Potencialment perillosos si X
                    Altres no perillosos si no x

x

tipus de residu
residus de construcció

Total excavació 30
Total construcció 41,725

   Càlcul de la fiança 30 m3 6,01 180,88 euros
41,725 m3 12,02 501,53 euros

71,821 m3

682,41 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

m3

m3
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GESTIÓ DE RESIDUS

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
                    Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

Pedrera de Sant Julià de Ramis
adreçagestor codi del gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS              
Obra novaDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 

de la construcció    

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

Total fiança

Residus de construcció (4)  
Residus de excavació (4)  eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                         
      seguents residus

Monaspre Serveis Ambientals,S.L.
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Instruccions d’ús i manteniment 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: Rehabilitació del Cal Baró per equipaments municipals 
  
Emplaçament 
Adreça: Carrer Pere Ordis 11 
Codi Postal: 17832 Municipi: Esponellà 
Urbanització: Parcel·la: 
  
Promotor  
Nom: Ajuntament de Esponellà DNI/NIF:  
Adreça: Av. Carles de Fortuny 5 
Codi Postal: 17832 Municipi: Esponellà 
  
Autor/s projecte 
Nom: Jordi Camps Costa Núm. col.: 38242/6 
 Arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany   
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es
 

Lloc i data:  Banyoles,  a   de  gener de  2014 
  
  
  
  
  
  
Visats oficials 



Introducció 
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
  

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal:  Situació:  
Local entitats Plantes baixa 
Dependències municipals Plana primera 
  



 
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. 
  
  
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/m2–(Kg/m2) 

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) 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

C2 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)   

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

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) 

F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)   



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) 

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 x  

       
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.). 
  
  
Cobertes 
  
I.- Instruccions d’ús: 
  

Condicions d’ús: 
  
Tipus de coberta i ús : Situació: 



 Coberta inclinada de teula Tot l’edifici 
    

  
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. 
  
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). 

  

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. 
• 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). 

  
  
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.  
  
Tipus de subministrament: 
 Xarxa pública 
Situació clau general de l’edifici: 
 Entrada en planta baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
 Individuals a bateria de comptadors Armari de comptadors 
  
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. 
  
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.  

  
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 subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
  
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. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

  
  
  
  
  

  
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. 
  
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
 Plana baixa a armari de comptadors 
Tipus comptadors: Situació: 
 Individual 230/400 V Planta baixa 
  
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. 

• 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.  

  
  
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. 
  
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. 
  
 

Instal·lació de gas  
  
I.- Instruccions d’ús: 

  
Condicions d’ús: 
  
La instal·lació de gas 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. 
  
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
 L’edifici no disposa d’aquest tipus d’instal.lació   
Situació clau general de l’edifici: 
  
Tipus comptadors: Situació: 
    
  
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits 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 i a l'empresa que faci el 
manteniment.  
  
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
  
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 
  
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
  
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, 
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en 
funcionament.  
  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
  
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, 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. 
  
Neteja: 
  
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
  
Incidències extraordinàries: 
  

• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 



- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 
be amb un extintor. 

- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 

ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
  
II.- Instruccions de manteniment: 

  
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
  
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
  

• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

  
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. 
  
  

Instal·lació de desguàs 
  
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. 
  
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 
  
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. 
  
Tipus de calefacció: 
 Aire condicionat a través de bomba de calor de funcionament per aigua i condensació per aire i fan coils interiors 
horitzontals encastats. L’aire calent es fa a través de una caldera de gasoil. 
  
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.  
  
Les sales de calderes 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. 
  
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.  
  
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.  

  
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:  



  
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

  
  
Instal·lació de telecomunicacions 
  
I.- Instruccions d’ús: 

  
Condicions d’ús: 
  
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
  
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.  
  
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.  
  
  

Instal·lació de porter electrònic 
  
I.- Instruccions d’ús: 

  
Condicions d’ús: 
  
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
  
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, 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 especialitzada. 
  
Incidències extraordinàries: 
  



Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
  

II.- Instruccions de manteniment: 
  
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
  



 
  

Instal·lació de protecció contra incendis 
  
I.- Instruccions d’ús: 

  
Condicions d’ús: 
  
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
  
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

 Extintors pols  polivalent   Distribuïdes per la planta 
    
    
    
    
  
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
  
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
  
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 
protecció contra incendis, 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.  
  
Incidències extraordinàries: 
  

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

  
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
  
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
  

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
  
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
  

  



 
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. 
  
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

 recuperadors de calor 
KOSNER model KRC1000 

 Sobre l’laltell del la sala d’arxiu. Distribució a cada estància mitjançant panell rígid 
CLIMAVER NETO de llana de vidre d’alta densitat revestit en una de les seves cares 
amb alumini. 

  
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.).  
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.  
  

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. 

  
  
  





PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ 
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AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 
 

4. MEMÒRIA INSTAL.LACIONS 
 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES – BAIXA TENSIÓ 
       
A l'efectuar l’estudi, càlcul i posterior execució de les instal·lacions elèctriques objectes 
del present projecte, es seguirà el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 Agost (B.O.E. 224 de 18 de 
setembre) i normes complementaries ITC-BT i concretament ITC-BT-28 
referent a instal·lacions en locals de pública concurrència. 
 
A més es tindran en compte quan afectin a les instal·lacions els següents reglaments: 
 

• Normes bàsiques de l’edificació NBE. 
• Normes tecnològiques d’edificació NTE. 

 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES – BAIXA TENSIÓ 
 
1.- Generalitats 
L’objecte de la present memòria es especificar les parts que composen la instal·lació de 
baixa tensió necessària en la construcció de la planta primera de les oficines destinades 
a la nova seu de l’ajuntament d’Esponellà. Així com exposar les condicions tècniques i 
econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades. 
 
2.- Descripció de la Instal·lació 
 
2.1.- Característiques del subministrament 
 
El subministrament serà trifàsic amb una tensió 400 V entre fases i de 230 V entre fase i 
neutre, amb una freqüència de 50 Hz, d’acord amb l’Article 4 del REBT.  
 
2.2.- Característiques de la instal·lació 
 
Equip de comptatge 
Actualment hi ha un TMF1 instal·lat per a una potencia de contractació de 13,856 kW. 
Amb la present ampliació, la potencia de contractació haurà de ser de 20,735 per a donar 
alimentació a tota la instal·lació nova i existent. 
 
Derivació Individual 
 
La derivació individual corresponent per a la potencia de 20,735 kW és de 5x16 mm² 
tipus RZ1-K(AS) de nova instal·lació i transcorrerà fins al quadre general ubicat al sota 
escala de la planta baixa de l’edifici dins d’un tub de ø75 mm. 
 
Totes les derivacions individuals compliran les prescripcions de la ICT-BT-15 
 
 



 

Quadre General de Distribució 
 
El quadre general de distribució de l’edifici es trobarà a la zona del sota escala a la planta 
baixa de l’edifici, segons s’indica als plànols, en lloc no accessible per el públic. 
 
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que 
asseguren la protecció dels cables i de les persones. 
 
L’interruptor de control de potència ICP per a la potència de contractació serà de 30A. 
 
La IGA corresponent per a la instal·lació serà de 30A. 
 
Des de el Q.G.D. sortiran totes les línies principals, aquestes línies disposaran de 
protecció magnetotèrmica (segons esquemes).  
 
La protecció diferencial s’ha previst amb interruptors de 30mA o de 300mA de sensibilitat 
en les línies finals que surten dels subquadres per  alimentar els receptors o preses de 
corrent, segons esquema elèctric. 
 
A partir del quadre general, s’alimentaran els subquadres de planta primera i el de clima. 
 
Tots el circuits aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i 
ràpida identificació. Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 
 
A la porta de l’armari s’instal·larà un porta plànols per a col·locar els esquemes 
actualitzats del quadre. 
 
Canalitzacions i distribució del cable 
 
Tots els mecanismes elèctrics estaran a una alçada mínima d’1 metres. 
 
Les canalitzacions es faran dins tub corrugat quan discorrin encastades al terra i seran 
metàl·liques quan estiguin vistes fins als diferents mecanismes. 
 
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinats segons les recomanacions de la 
instrucció ITC-BT-21. Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de 
derivació. 
 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus RZ1-K de 0'6/1kV, o ES07Z1-K 
d’opacitat reduïda dins tub. 
 
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran de conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de 
protecció. 
 
Tot l’edifici compta amb aportació de llum natural a través de finestres que hi ha 
repartides per tot l’edifici. 
 
En els despatxos s’instal·laran lluminàries suspeses LAMP model FIL i a la zona de 
recepció s’instal·larà una estructura suspesa de LAMP model MINIDUELAM amb 
downligths i lluminaries FIL. 
 



 

També es preveu la instal·lació d’enllumenat d’emergència d’acord amb el que s’indica 
en l’apartat d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Totes les enceses es realitzaran dels dels diferents interruptors distribuïts per cada una 
de les estances. 
 
Al llarg del perímetre dels despatxos i encastada al moble tal i com es pot veure als 
plànols adjunts, hi haurà una canal UNEX 93 d’alumini on s’hi ubicaran tots els 
mecanismes pertanyents als diferents punts de treball composats per dos preses schuko 
vermelles per a previsió de SAI, 2 preses schuko blanques per a línies d’endolls normals i 
4 preses RJ per a dades. 
 

Il·luminació d'Emergència. 
El centre disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada en l’enllumenat 
normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 
manera que poguessin abandonar l’edifici, de tal manera que s’evitin situacions de pànic i 
permeti la visibilitat de les senyals indicatives de les sortides i las situació dels equips i 
mesures de protecció existents.  
 
L’enllumenat d’emergència complirà les següents condicions: 
 

• Es situarà a més de 2,00 m del nivell del terra 
• S’instal·larà un punt de llum en cada porta de sortida i en posicions en les que 

sigui necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de 
seguretat. 

 
La instal·lació serà fixa, disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament 
en funcionament al produir-se un error d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal 
en les zones cobertes per l‘enllumenat d’emergència. Es considera com a error 
d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor 
nominal. 
 
L’enllumenat d’emergència de la via d’evacuació haurà d’arribar al menys al 50% del 
nivell d’il·luminació requerit en 5s i al 100% en 60s. 
 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una 
hora com a mínim, a partir de l’instant en que es produeix la fallada de l’enllumenat de 
servei. 
 
 
En les vies d’evacuació, l’amplada de les quals no sigui superior a 2m, la il·luminació 
horitzontal en el terra ha de ser, com a mínim d’1 lux al llarg de l’eix central i de 0,5 lux en 
la banda central que compren al menys la meitat de l’amplada de la via. Les vies 
d’evacuació amb amplada superior a 2m poden ser tractades com varies bandes de 2m 
d’amplada, com a màxim. 
 
En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de 
protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat 
horitzontal serà de 5 lux com a mínim. 
 
Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la 
mínima no ha de ser major de 40:1. 
 
Els nivells d’iluminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió 
sobre partes ,teulades i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció 



 

del rendiment lluminós degut a la brutícia de les il·luminaries i l’envelliment de les 
llampares. 
 
Amb el fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex de 
rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 
 
 
3.- Disseny  
Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de 
tensió són les següents: 
 
Corrent Trifàsic: 
   

I W
V

=
3. .cosϕ

   ΔV W L
K s U U

(%) .
. .

.=
100

 

 
Corrent Monofàsic: 
 

I W
U

=
.cosϕ

    ΔV W L
K s U U

(%) . .
. .

.=
2 100

  

 
On : 
 
I  és la Intensitat del corrent (A) 
W és la Potència (W) 
L és la longitud de la línia (m) 
U és la tensió del subministrament (V) 
s és la secció del cable de fase (mm²) 
K és la conductivitat, 56 per Cu. 
cos  ϕ  és el factor de potència. 
 
La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per altres usos. 
Això vol dir que les seccions es calculen amb dos criteris, el primer és amb el de corrent 
admesa per una secció, i l’altre per caiguda de tensió que té aquella secció. Així doncs 
les seccions de les línies es dimensionen amb el cas més crític dels dos casos abans 
anomenats. 
 
En les fulles de càlcul adjuntes es poden comprovar les longituds de les línies utilitzades 
per el càlcul, i que la caiguda de tensió es troba sempre dins els límits reglamentaris. 
 

Esquemes elèctrics 
Aquest projecte acompanya un dossier d’esquema elèctric els quals reflecteixen cada 
una de les línies que formen part de la instal·lació i la seva maniobra. Queda per part de 
l'industrial adjudicatari qualsevol modificació que durant l’execució d’aquest projecte 
pugui sorgir, d’aquesta forma a la seva finalització quedarà reflectit l’estat actual d’aquest 
projecte. 
 
Amb això es vol dir que qualsevol modificació per part de l’industrial adjudicatari queda 
subjecta a l’aprovació per part de la direcció facultativa per a que no impliqui cap reducció 
de la qualitat prevista en el projecte. 
 

Circuit de Terra 
El circuit de terra es connectarà a la xarxa de terres existent de l’edifici. 



 

 
Els cables de circuit de terra, seran el més curts possibles, (en el cas de les derivacions) 
no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el 
desgast mecànic. 
 
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, remats o soldadura 
d’alt punt de fusió. 
 
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin 
tallar la seva continuïtat.  
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
       
 
Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús al que es destinarà, s’ha 
dissenyat una instal·lació de calefacció i climatització que es composarà d’una unitat 
refredadora, una caldera de gas-oil i unitats interiors tipus fancoils verticals i horitzontals 
 
Unitats interiors 
 
Les unitats interiors són Fancoils d’aigua per a instal·lació vertical o horitzontal CLIVET 
amb els models següents: 
 
1 Unitat horitzontal IN H-17 per a la sala oposició 
1 Unitat horitzontal IN H-21 per a la sala de plens 
1 Unitat vertical IN V-7 per a la sala d’alcaldia 
2 Unitats vertical IN V-9 per a la sala de recepció 
1 Unitat vertical IN V-11 per a la sala de regidors, sala de secretari i sala de serveis 
externs. 
 
Totes les unitats interiors disposen de retorn per la part inferior, kit de vàlvules 3 víes 
ON/OFF, safata de condensats auxiliar, plènum 90º d’impulsió d’aire, bomba de 
condensats i kit d’equilibrat hidràulic. 
 
Unitats exteriors 
 
A la zona de porxo, a la façana est de l’edifici, s’instal·larà una refredadora CLIVET model 
VSAT 101 de 24,4 kW de potència frigorífica. 
 
També hi haurà una caldera compacta de condensació amb cremador de gasoil integrat 
DE DIETRICH model GTU C 125 de 33,7 kW de potència calorífica. 
 
Annex a la caldera hi haurà ubicat un dipòsit de gao-oil de 100 litres. 
 
La refredadora i la caldera estaran connectades a un dipòsit d’inercia des del qual es 
donarà alimentació hidràulica a cada un dels fancoils instal·lats a l’edifici seguint 
l’esquema hidràulic adjunt als plànols. 
 
 
Les canonades hidràuliques estaran realitzades amb canonada de polietilè reticulat de 
dimensions segons esquema hidràulic adjunt. 
 
Instal·lació Interior 
 
La distribució d’aire a través de les diferents estances de l’edifici estarà realitzada amb 
panell rígid CLIMAVER NETO de llana de vidre d’alta densitat revestit en una de les 
seves cares amb alumini. Disposarà de l’espessor d’aïllament mínim per tal de complir 
amb els criteris establerts per RD 1027/2007. 
 
La difusió d’aire es realitzarà mitjançant reixes EUROCLIMA model E-LO/ATPE. 
 
El retorn d’aire de les unitats de la sala oposició i de la sala de plens es realitzarà amb 
les mateixes reixes esmentades i el de la resta de sales es realitzarà directament per 
plènum a través del moble perimetral. 



 

 
La dimensió i ubicació de cada una de les reixes i difusors queda reflectida en els 
plànols adjunts. 
Es preveurà l'evacuació de condensats de les unitats interiors mitjançant una bomba 
de condensats a través de tub de PVC amb un recorregut tal i com s’indica en els 
plànols. 
 
 
Ventilació 
 
Per a la ventilació es realitzarà una renovació d’aire mitjançant un recuperadors de 
calor KOSNER model KRC1000 ubicat a la part superior de l’altell. 
 
El recuperador disposa de filtres F6+F8 com a mínim  
 
La distribució d’aire a través de les diferents estances de l’edifici estarà realitzada amb 
panell rígid CLIMAVER NETO de llana de vidre d’alta densitat revestit en una de les 
seves cares amb alumini. Disposarà de l’espessor d’aïllament mínim per tal de complir 
amb els criteris establerts per RD 1027/2007. 
 
El conducte d’aportació que discorre des del recuperador de calor fins a l’exterior de 
l’edifici, estarà realitzat amb conducte de xapa galvanitzada + aïllament de 30 mm 
d’espessor + xapa de dimensions i recorregut tal i com s’especifica en els plànols 
adjunts. 
El conducte d’extracció també estarà realitzat amb xapa però no caldrà que disposi del 
corresponent aïllament tèrmic. 
 
Per a l’aportació i extracció d’aire de cada una de les estances, s’instal•laran reixes 
EUROCLIMA model E-LO/ATPE. La dimensió i ubicació de cada una de les reixes, 
queda reflectida al plànols adjunts. 
 
Tots els conductes disposaran d’aïllament de gruixos i característiques segons el 
RITE. 
 
La ventilació del lavabo estarà realitzada mitjançant el sistema de ventilació natural 
suficient d’acord amb el nombre i superfícies que es disposen. 
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CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - OPOSICIÓ
Departamento: 1 - OPOSICIÓ

Largo: 4,69 m. Ancho: 4,69 m. Superficie: 22,00 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 42  m³/h

Caudal infiltración: 0,50  m³/h
Caudal aire exterior: 41,98  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 3802 Carga latente ventilación (QLV) 170
Infiltración 4 170CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 190Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 3996 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 4455
289Carga sensible ventilación (QSV) 203Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 4285 52 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Norte 24,00 61,390,88 2,42 3,60FINESTRA 4 1,20
Oeste 24,00 1.427,1818,49 2,921- PARET EXTERIOR 1,10

9,00 591,4235,78 1,842- PARET NO CLIMA 1,00
9,00 229,5922,00 1,163- FORJAT TERRA 1,00

24,00 159,6122,00 0,304- COBERTA INCLIN 1,00
Norte 24,00 1.333,1315,83 2,921- PARET EXTERIOR 1,20

Totales: 3.802,31 3,6

Cargas Calefacción - 1 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - SALA PLENS PETITA
Departamento: 2 - SALA PLENS PETITA

Largo: 5,75 m. Ancho: 5,74 m. Superficie: 33,01 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 64  m³/h

Caudal infiltración: 0,54  m³/h
Caudal aire exterior: 63,18  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 4514 Carga latente ventilación (QLV) 256
Infiltración 4 256CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 226Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 4744 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 5434
434Carga sensible ventilación (QSV) 165Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 5178 43 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Norte 24,00 1,600,06 0,89 0,25FINESTRA 5 1,20
24,00 239,5033,01 0,304- COBERTA INCLIN 1,00
9,00 344,4933,01 1,163- FORJAT TERRA 1,00

Este 24,00 1.570,1920,34 2,921- PARET EXTERIOR 1,10
Norte 24,00 61,390,88 2,42 3,60FINESTRA 4 1,20
Norte 24,00 1.968,2023,37 2,921- PARET EXTERIOR 1,20

9,00 328,5619,88 1,842- PARET NO CLIMA 1,00

Totales: 4.513,94 3,9

Cargas Calefacción - 2 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - ALCALDIA
Departamento: 3 - ALCALDIA

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 33  m³/h

Caudal infiltración: 0,55  m³/h
Caudal aire exterior: 32,21  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 1468 Carga latente ventilación (QLV) 130
Infiltración 4 130CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 74Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 1546 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 1898
222Carga sensible ventilación (QSV) 112Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 1768 29 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Este 24,00 1.105,5314,32 2,921- PARET EXTERIOR 1,10
Este 24,00 61,810,96 2,43 3,93FINESTRA 6 1,10

9,00 177,1716,97 1,163- FORJAT TERRA 1,00
24,00 123,1716,97 0,304- COBERTA INCLIN 1,00

Totales: 1.467,69 3,9

Cargas Calefacción - 3 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - REGIDORS-ALCALDIA
Departamento: 4 - REGIDORS-ALCALDIA

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 180  m³/h

Caudal infiltración: 0,55  m³/h
Caudal aire exterior: 179,45  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 1468 Carga latente ventilación (QLV) 726
Infiltración 4 726CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 74Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 1546 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 3508
1236Carga sensible ventilación (QSV) 207Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 2782 54 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Este 24,00 61,810,96 2,43 3,93FINESTRA 6 1,10
9,00 177,1716,97 1,163- FORJAT TERRA 1,00

24,00 123,1716,97 0,304- COBERTA INCLIN 1,00
Este 24,00 1.105,5314,32 2,921- PARET EXTERIOR 1,10

Totales: 1.467,69 3,9

Cargas Calefacción - 4 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - SECRETARI
Departamento: 5 - SECRETARI

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 33  m³/h

Caudal infiltración: 1,06  m³/h
Caudal aire exterior: 31,70  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 2654 Carga latente ventilación (QLV) 128
Infiltración 8 128CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 133Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 2795 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 3141
218Carga sensible ventilación (QSV) 185Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 3013 48 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Este 24,00 1.105,5314,32 2,921- PARET EXTERIOR 1,10
Este 24,00 61,810,96 2,43 3,93FINESTRA 6 1,10
Sur 24,00 1.133,1716,15 2,921- PARET EXTERIOR 1,00
Sur 24,00 52,810,91 2,41 3,73FINESTRA 1 1,00

9,00 177,1716,97 1,163- FORJAT TERRA 1,00
24,00 123,1716,97 0,304- COBERTA INCLIN 1,00

Totales: 2.653,67 7,7

Cargas Calefacción - 5 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - RECEPCIÓ-EXPOSICIÓ
Departamento: 6 - RECEPCIÓ-EXPOSICIÓ

Largo: 8,71 m. Ancho: 7,81 m. Superficie: 68,03 m²Dimensiones local: Alto: 5,15 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 245  m³/h

Caudal infiltración: 1,03  m³/h
Caudal aire exterior: 243,77  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 4431 Carga latente ventilación (QLV) 986
Infiltración 7 986CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 222Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 4660 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 7324
1678Carga sensible ventilación (QSV) 108Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 6338 21 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

Sur 24,00 2.012,4128,68 2,921- PARET EXTERIOR 1,00
24,00 493,6268,03 0,304- COBERTA INCLIN 1,00
9,00 710,0268,03 1,163- FORJAT TERRA 1,00

Sur 24,00 109,341,81 2,52 7,39FINESTRA 2 1,00
9,00 1.105,7166,90 1,842- PARET NO CLIMA 1,00

Totales: 4.431,10 7,4

Cargas Calefacción - 6 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - SERVEIS EXTERNS
Departamento: 7 - SERVEIS EXTERNS

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: Alto: 3,86 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 61  m³/h

Caudal infiltración: 0,68  m³/h
Caudal aire exterior: 60,52  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -3,0 70
Interiores de diseño 21,0 50

 CARGA SENSIBLE :  CARGA LATENTE
Transmisión 2900 Carga latente ventilación (QLV) 244
Infiltración 5 244CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 145Factor de seguridad en 

Carga sensible propia (QSP) 3050 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 3711
417Carga sensible ventilación (QSV) 219Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 3467 57 w/m³QT / V =

 Datos de los cerramientos del local :
 Infiltración   ( w ) U  ( w / m ² ºC )  Transmitancia  ( w ) T  ( ºC ) Sup .  m ² Orientación Nombre  

24,00 123,1716,97 0,304- COBERTA INCLIN 1,00
Sur 24,00 1.104,4915,74 2,921- PARET EXTERIOR 1,00
Sur 24,00 71,151,21 2,46 4,92FINESTRA 3 1,00
Oeste 24,00 1.144,1214,82 2,921- PARET EXTERIOR 1,10

9,00 280,0816,95 1,842- PARET NO CLIMA 1,00
9,00 177,1716,97 1,163- FORJAT TERRA 1,00

Totales: 2.900,19 4,9

Cargas Calefacción - 7 de 8 



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL
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CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: OPOSICIÓ
Departamento nº 1: OPOSICIÓ

Largo: 4,69 m. Ancho: 4,69 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 22,00 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 3.050  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 1  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 1 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 42  m³/h

Caudal infiltración: 0,50  m³/h Caudal aire exterior: 41,98  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:25.0W/m²Potencia instalada: 550 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Julio ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 8 32Personas
412Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras
286Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 2

1Infiltración 34Carga latente propia (QLP)
48Personas Carga latente ventilación (QLV) 275

495Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 310

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 63 CARGA TOTAL (QT):     1706  w

1313Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,82

Carga sensible ventilación (QSV) 83 78Ratios: QT / S  = w/m²
1397CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 20QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Norte 6,00 12,79 20,420,88 2,417 0,90FINESTRA 4 7,63
Oeste 4,43 239,5918,49 2,9241- PARET EXTERI

3,00 197,14 197,1435,78 1,8362- PARET NO CLIM
3,00 76,53 76,5322,00 1,1603- FORJAT TERRA

18,99 126,2722,00 0,3024- COBERTA INCL
Norte 1,00 46,2915,83 2,9241- PARET EXTERI

Totales ( w ) : 7,63 286,46 0,90706,24

Cargas Térmicas - 1 de 7 



CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: SALA PLENS PETITA
Departamento nº 2: SALA PLENS PETITA

Largo: 5,75 m. Ancho: 5,74 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 33,01 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 2.624  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 10  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 8 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 64  m³/h

Caudal infiltración: 0,54  m³/h Caudal aire exterior: 63,18  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:9.1W/m²Potencia instalada: 300 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Julio ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 6 320Personas
675Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras
237Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 16

1Infiltración 336Carga latente propia (QLP)
481Personas Carga latente ventilación (QLV) 415
270Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 751

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 84 CARGA TOTAL (QT):     2631  w

1754Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,71

Carga sensible ventilación (QSV) 125 80Ratios: QT / S  = w/m²
1880CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 21QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Norte 6,00 0,33 -1,540,06 0,893 0,06FINESTRA 5 -1,88

18,99 189,4733,01 0,3024- COBERTA INCL
3,00 114,83 114,8333,01 1,1603- FORJAT TERRA

Este 7,01 416,7020,34 2,9241- PARET EXTERI
Norte 6,00 12,79 20,420,88 2,417 0,90FINESTRA 4 7,63
Norte 1,00 68,3423,37 2,9241- PARET EXTERI

3,00 109,52 109,5219,88 1,8362- PARET NO CLIM

Totales ( w ) : 5,75 237,48 0,96917,74
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CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: ALCALDIA
Departamento nº 3: ALCALDIA

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 1.758  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 1  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 1 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 33  m³/h

Caudal infiltración: 0,55  m³/h Caudal aire exterior: 32,21  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:8.8W/m²Potencia instalada: 150 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Julio ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 9 32Personas
391Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras

73Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 2
1Infiltración 34Carga latente propia (QLP)

48Personas Carga latente ventilación (QLV) 211
135Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 246

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 33 CARGA TOTAL (QT):     998  w

690Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,75

Carga sensible ventilación (QSV) 62 59Ratios: QT / S  = w/m²
753CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 15QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Este 7,01 293,3814,32 2,9241- PARET EXTERI
Este 6,00 14,05 22,730,96 2,431 0,98FINESTRA 6 8,68

3,00 59,06 59,0616,97 1,1603- FORJAT TERRA
18,99 97,4416,97 0,3024- COBERTA INCL

Totales ( w ) : 8,68 73,11 0,98472,61
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CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: REGIDORS-ALCALDIA
Departamento nº 4: REGIDORS-ALCALDIA

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 1.758  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 4  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 3 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 180  m³/h

Caudal infiltración: 0,55  m³/h Caudal aire exterior: 179,45  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:8.8W/m²Potencia instalada: 150 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Julio ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 9 128Personas
391Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras

73Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 6
1Infiltración 134Carga latente propia (QLP)

192Personas Carga latente ventilación (QLV) 1179
135Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 1.313

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 40 CARGA TOTAL (QT):     2510  w

841Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,48

Carga sensible ventilación (QSV) 355 148Ratios: QT / S  = w/m²
1197CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 38QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Este 6,00 14,05 22,730,96 2,431 0,98FINESTRA 6 8,68

3,00 59,06 59,0616,97 1,1603- FORJAT TERRA
18,99 97,4416,97 0,3024- COBERTA INCL

Este 7,01 293,3814,32 2,9241- PARET EXTERI

Totales ( w ) : 8,68 73,11 0,98472,61

Cargas Térmicas - 4 de 7 



CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: SECRETARI
Departamento nº 5: SECRETARI

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 3.271  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 1  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 1 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 33  m³/h

Caudal infiltración: 1,06  m³/h Caudal aire exterior: 31,70  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:8.8W/m²Potencia instalada: 150 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Agosto ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 7 32Personas
730Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras

86Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 2
2Infiltración 34Carga latente propia (QLP)

48Personas Carga latente ventilación (QLV) 208
135Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 242

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 50 CARGA TOTAL (QT):     1363  w

1058Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,82

Carga sensible ventilación (QSV) 62 80Ratios: QT / S  = w/m²
1121CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 21QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Este 6,94 290,4614,32 2,9241- PARET EXTERI
Este 6,00 14,05 18,780,96 2,431 0,98FINESTRA 6 4,73
Sur 7,35 346,8516,15 2,9241- PARET EXTERI
Sur 6,00 13,20 15,480,91 2,411 0,93FINESTRA 1 2,28

3,00 59,06 59,0616,97 1,1603- FORJAT TERRA
17,97 92,2116,97 0,3024- COBERTA INCL

Totales ( w ) : 7,01 86,31 1,91822,83
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CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: RECEPCIÓ-EXPOSICIÓ
Departamento nº 6: RECEPCIÓ-EXPOSICIÓ

Largo: 8,71 m. Ancho: 7,81 m. Alto: 5,15 m. Superficie: 68,03 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 1.250  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 2  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 2 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 245  m³/h

Caudal infiltración: 1,03  m³/h Caudal aire exterior: 243,77  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:7.4W/m²Potencia instalada: 500 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Agosto ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 6 64Personas
985Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras
633Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 3

2Infiltración 67Carga latente propia (QLP)
96Personas Carga latente ventilación (QLV) 1601

450Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 1.668

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 109 CARGA TOTAL (QT):     4438  w

2281Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,62

Carga sensible ventilación (QSV) 488 65Ratios: QT / S  = w/m²
2769CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 13QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
Sur 7,35 615,9728,68 2,9241- PARET EXTERI

17,97 369,5268,03 0,3024- COBERTA INCL
3,00 236,67 236,6768,03 1,1603- FORJAT TERRA

Sur 6,00 27,34 33,301,81 2,518 1,85FINESTRA 2 5,96
3,00 368,57 368,5766,90 1,8362- PARET NO CLIM

Totales ( w ) : 5,96 632,58 1,851624,03

Cargas Térmicas - 6 de 7 



CARGAS DE REFRIGERACION LOCALES

Local nº 1: SERVEIS EXTERNS
Departamento nº 7: SERVEIS EXTERNS

Largo: 4,12 m. Ancho: 4,12 m. Alto: 3,86 m. Superficie: 16,97 m²Dimensiones local: 
Peso construcción: 3.462  kg/m²
Nº máximo ocupantes: 1  Actividad : Sentados, en reposo (Teatro, escuela primaria)Ocupación: 
Porcentaje ocupación: 78 (%) Nº  personas presentes: 1 

Calor lat./pers.: 41 wCalor sen./pers.: 62 w 
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 61  m³/h

Caudal infiltración: 0,68  m³/h Caudal aire exterior: 60,52  m³/h
Potencia instalada/superficie de local:8.8W/m²Potencia instalada: 150 WIluminación: 

Hora de encendido de luces: 07:00 Factor simultaneidad: 0.80 
Nº horas funcionamiento luces: 10 Factor almacenamiento: 0.90
Tipo iluminación: Incandescente

 Datos para el momento de máxima carga térmica en el local :  Agosto ,  a las  17 : 00

Condiciones Temp. seca (ºC) Temp. hum. (ºC) Hum. rel. (%) Temp. rocío (ºC) Hum. esp.(gr/kg as)
Exteriores de diseño 33,0 26,0 58,0 23,6 18,44
Exteriores actuales 32,0 25,7 61,1 23,6 18,36
Interiores de diseño 26,0 18,5 50,0 14,7 10,48

CARGA SENSIBLE:  CARGA LATENTE

Radiación a través de cristales 3 32Personas
621Transmisión y radiación por muros y techos ext. Otras
170Transmisión excepto muros y techos ext. Incr. por fact. seg. del 5 % 2

1Infiltración 34Carga latente propia (QLP)
48Personas Carga latente ventilación (QLV) 397

135Iluminación CARGA LATENTE TOTAL (QLT) 432

Otras
Incremento por factor de seguridad del 5 % 49 CARGA TOTAL (QT):     1577  w

1027Carga sensible propia (QSP) QST / QT: 0,73

Carga sensible ventilación (QSV) 118 93Ratios: QT / S  = w/m²
1146CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 24QT / V = w/m³

 Datos de los cerramientos del local :

 Infil .  sen.   U   Trans . +  Rad . Transmisión RadiaciónTequiv T Sup .  m ² Orientación Nombre 
17,97 92,2116,97 0,3024- COBERTA INCL

Sur 7,35 338,0715,74 2,9241- PARET EXTERI
Sur 6,00 17,79 21,231,21 2,459 1,23FINESTRA 3 3,45
Oeste 4,39 190,3414,82 2,9241- PARET EXTERI

3,00 93,36 93,3616,95 1,8362- PARET NO CLIM
3,00 59,06 59,0616,97 1,1603- FORJAT TERRA

Totales ( w ) : 3,45 170,21 1,23794,27

Cargas Térmicas - 7 de 7 



 

 

INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 
       
 
Per a la instal·lació de dades de les oficines, es preveu la instal·lació d’una xarxa de 
cablejat estructurat. Constarà d’un armari principal de comunicacions (Rack R0) ubicat 
al sota escala de la planta baixa. Des de el Rack sortirà un cable UTP de quatre 
parells trenat de Categoria 6a per cada punt de connexió marcat en els plànols 
adjunts. 
 
El Rack es composarà de panells de 24 ports RJ45 suficients com per connectar tots 
els cables que provenen de les diferents preses repartides per l’edifici, més un panell 
per les extensions de la centraleta, a més a més  dels corresponents passafils 
verticals, fuetons, ... 
 
Els cables passaran encastats al terra fins a arribar a una canal UNEX 93 d’alumini de 
100x50 mm encastada al moble perimetral de les estances tal i com es reflexa als 
plànols adjunts. 
 
 
 
 
Banyoles, gener de 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAL BARÓ 
D’ESPONELLÀ PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS -3era FASE- 

AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ 
 

5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES 
D’EDIFICACIÓ  
 
1. ÀMBIT GENERAL 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 
Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
 
2. ACCESSIBILITAT 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D. 135/95 DOGC: 24/3/95 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 
3. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
DB SU-3 Seguretat enfront al risc d’atrapament 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
   DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 



 

 
 
4. SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 
complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 
(RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 
5. ESTALVI D’ENERGIA I MEDI AMBIENT 
DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es 
torna a referenciar en cadascun d’ells 
 
 
6. PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O. 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D. 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
 
7. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
NBE-AE-88 Acciones en la edificación 
RD1370/88 (BOE: 17/11/88) 
NBE-EA-95 estructuras de acero en edificación 
RD 1829/95 (BOE: 18/1/96) 
NBE-FL-90 muros resistentes de fábrica de ladrillo 
RD 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació 
en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 



 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
 
8. SISTEMES CONSTRUCTIUS 
NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos 
RD 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualització normes UNE (O de 5/7/96, BOE: 
25/7/96) 
 
 
 
9. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de bloques de hormigón en las obras de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 
suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
en las obras de  construcción 
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
 
10. CONTROL DE QUALITAT 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) 
desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació. 
D 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y 
cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
D 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 



 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos 
i cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
 
11. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 
 
12. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
O 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 
DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat 
de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
 
13. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les 
entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que 
modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a 
presión.(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación 
y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 



 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias(en 
vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació 
(BOE: 12/3/82) 
 
 
14. INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 
D 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa 
tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
 
15. INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
16. INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 
17. INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
Gas natural i GLP 



 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales 
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) quedarà derogat pel RD 919/2006 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà 
derogat pel RD 919/2006 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles 
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) quedarà derogat 
pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
mig quedarà derogat pel RD 919/2006 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (glp) en depósitos fijos 
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) quedarà derogat 
pel RD 919/2006 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits 
mòbils de capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva 
instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones 
técnicas complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) quedarà derogat 
pel RD 919/2006 
Aparatos a gas 
RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993) 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para 
uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 
 
18. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al 
servei de telefonia bàsica). 



 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real 
decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 
bàsica i altres serveis per cable als edificis.  
D 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als 
edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
 
19. INSTAL·LACIONS DE TRANSPORTS. APARELLS ELEVADORS 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions 
(BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O. 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutenciónInstrucciones Técnicas 
Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 
19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos.(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicasderogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 



 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para 
realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat 
i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
 
20. RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
 
 
 
 
 
 
Banyoles, gener 2014 
Jordi Camps Costa, arquitecte 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra: Adequació de la planta primera de Cal Baró per equipaments 

municipals. Acabats interiors i el conjunt d’instal.lacions. 
1.2 Emplaçament :  Carrer Pere Ordis 11 d’Esponellà 
1.3 Superfície construïda : 667.60 m² 
1.4   Promotor : Ajuntament de Esponellà 
1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Jordi Camps Costa 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut : Jordi Camps Costa 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
2.1 Topografia: El local està situat a planta primera d’un edifici de la zona urbana de 

Esponellà. La topografia de la zona no afectarà el transcurs de les obres. 
 
2.2 Característiques del terreny: No es contemplen obres per sota la rasant de planta 

baixa, les característiques del terreny no afectaran el transcurs de les obres. 
 
2.3 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn : Els edificis de l’entorn són edificis 

unifamiliars aïllats, similars caracterìstiques al que es pretèn executar l’obra. No es 
preveu afectar edificis de l’entorn durant el transcurs de les obres. 

 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:. No es preveu l’afectació 

de xarxes públiques. Els serveis que s’afectaran seran les xarxes internes de l’edfici. 
 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres : El 

carrer Pere Ordis és un carrer d’uns 3 metres d’amplada, amb un sol sentit de 
circulació i sense voreres a cada costat. Té un accés independent per la carretera 
GIP 5121. 



 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 

 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 



 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 



 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal.�lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 



 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
 
 
 
3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 



 

3.3.7 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 
3.3.10 Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 



 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 
 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ Col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 



 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 
lones) 

  
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d'actualització: 30/01/1998 

 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad  y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 



 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 



 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71 
Modificació:BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75          - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: 
Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 



 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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