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I MEMÒRIA 

  



  

  

 

 

MG DADES GENERALS 

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

      

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu per a l’Adequació de la planta baixa de 

l’edifici de Can Punton per albergar l’exposició permanent de 

Lluís Llach. 

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma i adequació 

Emplaçament: Carrer Canonge Iglesias, 2 – carrer La Placeta, 2,  

Planta Baixa Edifici CAN PUNTON 

Municipi: Verges, comarca Baix Empordà 

Referència cadastral: 3966316EG0536N0001GX 

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE 

        

Promotors: AJUNTAMENT DE VERGES  

NIF: P-1722500D 

Adreça: La Placeta de l’1 d’Octubre, 1 

17142 VERGES 

Contacte/Alcaldia: Ignasi Sabater i Poch 

Telèfon: 972 78 00 07 

Email: ajuntament@verges.cat 

 

 

Arquitectes: LTArquitectura 

TONI REDORTA MASALÓ   

Arquitecte col. Nº: 37503/9 

NIF: 77914239Z  

ANNA COMAS CASACUBERTA 

Arq. Col·laboradora col. Nº: 44.314/1 

NIF: 43631613S 

Adreça: C. Caldes de Montbui. 90-92, 5è 3a 

Telèfon: 620785803 / 636053752 

Email: trm@coac.net / annacomas@coac.net 

 



  

  

 

MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS  

 

Estudi topogràfic: No es requereix 

Estudi geotècnic: 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  

No es requereix 

No es requereix 

Projecte d’instal·lacions tèrmiques: No es requereix 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

 

 

      

   

 

   

  Girona, juny de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El PROMOTOR    L’ARQUITECTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



  

  

 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA   

 

Verges és un municipi de la comarca del Baix Empordà, situat a la riba esquerra del riu Ter. Té una població de 

1.169 habitants, segons l’últim padró de 2020 i disposa d’una extensió de 9,7 km2 i una altitud de 23 m s.n.m. 

Es tracta d’un municipi que es va començar a construïr a l'època medieval mitjançant el que són les muralles i el castell 

de Verges. La vila i el castell de Verges varen formar part del comtat d'Empúries fins que aquest va desaparèixer. 

Posteriorment, entre els segles XVII i XVIII, Verges va experimentar un notable creixement de la població que va portar a 

haver de construir un eixample a fora les muralles.  

El municipi limita a l'oest amb Jafre, al nord amb Garrigoles, al nord-est amb la Tallada d'Empordà i al Sud amb el 

riu Ter i Ultramort. 

Pel que fa a festes i tradicions, Verges és molt coneguda per la celebració de La Processó cada Dijous Sant, amb la 

famosa Dansa de la Mort.   

La Sopa de Verges és una altra tradició, és la supervivència del costum ancestral que hi havia de donar un menjar 

comunitari a la col·lectivitat per part dels antics feudals i que avui dia s'organitza de forma col·lectiva un dia a l'any, el 

dimarts de carnaval, com a ritual de convivència. 

Com a figures destacables del municipi es troben Francesc Cambó, Maria Perpinyà i Lluís Llach, entre d’altres.  

Actualment l’Ajuntament de Verges, tenint en compte la situació estratègica del municipi, entre l’Alt i el Baix Empordà, 

apostant per promocionar el turisme de qualitat i la cultura, ofereix un Centre de Visitants, situat a l’Edifici de CAN 

PUNTON. Es tracta d’un equipament des d’on es pot donar una informació visual i complerta del que és i del que ha estat 

el municipi de Verges, i on es posa de manifest la figura de Lluís Llach, i la resta de tradicions esmentades.  

 

Així doncs, l’objecte d’aquest projecte és l’adequació dels diferents espais de la planta baixa de l’edifici de Can Punton 

per albergar l’exposició permanent de Lluís Llach. 

 

Urbanísticament, el solar està classificat com a Sòl Urbà d’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament de Verges, 

Text Refós de març de 2005.  

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 

d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 

d’aplicació. 

  



  

  

 

MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

      

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

 

L’emplaçament per a l’exposició és l’edifici de “Can Punton” (s. XIX), l’anitga casa de la família paterna de l’escriptora 

Víctor català, que fou cedida a l’Ajuntament. És un edifici de quatre plantes amb façana d’estil neoclàssic i decoració 

interior d’estil pompeià. El vessant sud evoca un caire pictòric, amb eixida, pati, porxo, i un pont fet per dos contraforts 

que travessa el rec del Molí. Va ser bastit sobre antigues construccions recolzades sobre la muralla del segle XVI i una 

nova edificació del segle XVII, de la qual en queden restes a la banda nord. És a tocar d’una de les antigues portes d’accés 

a la vila. L’edificació actual es va consolidar l’any 1868. 

Actualment, a la planta baixa d’aquest edifici que funciona com a Centre de Visitants, es preveu albergar-hi l’exposició 

permanent dedicada a Lluís Llach, que va estar exposada al Centre d’Arts Santa Mònica. 

L’exposició esdevé un viatge multisensorial a través de les cançons de Lluís Llach. Proposa una experiència íntima a 

través dels paisatges simbòlics que han conformat l'imaginari del cantant empordanès. Una mirada artística i personal 

pels territoris per on ha transitat la seva obra i que convida a un joc de descoberta que dóna forma física a les seves 

paraules i a la seva música. Un espai on s’exposen objectes que formen part de les seves cançons en un entorn teatral i 

màgic, en que la llum, el so i l'escenografia conviden a somniar. 

 

L’exposició tindrà entrada des del Centre de visitants i oferirà un recorregut a través de les diferents intervencions. 

Des del vestíbul d’entrada  s’accedirà a través de l’oficina d’informació i turisme a l’espai del porxo on es situaran les 

pantalles, posteriorment es passarà pel pati, que albergarà l’exposició ALÈ. Després es transcorrerà per la zona de CAFÈ  

ANTIC, l’espai d’ESTAQUES, amb accés al VIATGE A ÍTACA. Es posseguirà per l’AMOR PARTICULAR i finalment a 

l’espai RAR, on finalitzarà l’exposició ja cap a la sortida. 

 

L’exposició ocuparà part de la planta baixa de l’edifici, per tant només s’actuarà en aquesta part. Les intervencions 

generals seran de neteja dels paraments, pavimentació de trams, revestiment amb plaques de cartró-guix, il·luminació, 

pintura i finalment trasllat d’elements. En el següent apartat es descriuen les actuacions detallades a realitzar a cada un 

dels espais. 

 

La intervenció és d’adequacio interior dels espais, no es preveu tocar estructura, ni façanes, únicament s’apuntalarà la 

paret del pati, que es troba fissurada. 

 

Pel que fa a les seves prestacions les actuacions a realitzar a l’edifici compliran els requisits bàsics de qualitat establerts 

per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 

RD. 314/2006). 

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 

d’aplicació. 

 

 

MD 2.2 Planejament vigent. Justificació del compliment de la normativa urbanística i ordenances municipals. 

 

L’edifici de CAN PUNTÓN es troba situat al nucli antic de Verges. La zona està qualificada com a Clau 6. Casc antic, i 

queda regulada pels articles 34 al 43è de la normativa urbanística. 

 

Els usos permesos en aquesta zona, seran els següents: 



  

  

 

a) vivenda unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar. 

Es obligatòria la previsió d’una plaça d’aparcament per vivenda dins el solar de 4,50 x 2,20 m a més de les zones de 

circulació, quan es superi l’ús bifamiliar. La superfície mínima dels habitatges plurifamiliars, serà de 80 m2 incloent 

superfícies d’ús comú. 

b) hoteler 

c) comercial excepte els que ocupin més de 200 m2 

d) oficines 

e) recreatius i d’espectacles 

f) cultural-religiós 

g) esportiu 

h) sanitari 

i) industrial, solament categoria 1ª (petits tallers) 

j) serveis 

Queden prohibides totes les actuacions industrials que no siguin les abans esmentades, qualsevol que siguin les mesures 

correctores proposades, en especial els escorxadors. 

S’admeten complements de l’ús comercial no molestos per les vivendes de l’entorn. 

 

D’acord a l’art 34è:  

Aquesta zona compren el nucli urbà de Verges i l’entorn de la Vall de Verges queden sotmesos a la normativa de la pròpia 

zona i a les normes i procediment de l’art 79è d’aquestes NSM. 

 

L’art 79è, Normes de protecció, fixarà les normes per la intervenció en els edificis de les zones 6 i 7, subzones 6a, 6b i 

6c. 

 

Art 79è: 

Les zones 6 i 7 , subzones 6a, 6b i 6c i els elements, llocs, recintes i entorns grafiats als plànols d’informació núm. 1.10 i 

1.11 de la sèrie 1 i catàleg de fitxes quedaran sotmesos a les nomes i procediments d’aquest article en forma transitòria 

en tant que no es redacti un Pla Especial de protecció i intervervenció en l’antic conjunt emmurallat de la Vila de Verges 

ampliable als Fronts homogenis i sector tradicional , durant aquest període de les obres majors precisaran informe del 

Departament de Cultura de la Generalitat. 

A la zona 6a “zona del conjunt emmurallat”, els edificis i àmbits urbans sotmesos a protecció integral amb informe previ 

de la CTP a l’espera de la redacció del Pla Especial de Protecció i intervenció. 

 

Actuacions permeses: 

a) conservació i millora: Es conservaran els elements d’emmarcament en pedra treballada, els ràfecs significatius i els 

estucs. 

b) Ampliació condicionada a: 

b.1 Consevació elements apartat a) 

b.2 Manteniment característiques compositives de c.2 

b.3 Compliment dels paràmetres per la nova planta 

c) Substitució 

c.1 Només quan s’hagi concedit llicència d’enderroc tot atenent a la manifesta ruïna (justificada amb expedient) o previ 

informe de la CTP, sobre la baixa qualitat arquitectònica de l’edifici. 

c.2 La llicència d’enderroc es concedirà simultàniament a l’aprovació d’un nou projecte per al que establiran terminis 

d’execució i que mantindrà: 



  

  

 

- L’alineació de les façanes 

- La parcel·lació (jurídica i/o arquitectònica) 

- La posició, dimensions i secció tipològica de la cornisa del front 

- El predomini de les proporcions verticals en obertures segons el front. 

- El predomini de plens sobre buit en un % a fixar en cada front homogeni 

- La proporció decreixent de les obertures excepte en la segona planta quan es formin badius o galeries amb el tancament 

reculat 120 cm. 

(...) 

 

En qualsevol de les zones 6a, 6b, 6c i 7 s’estableix: 

1. L’obligatoriestat del tractament de la mitgera com a façana. 

2. L’autorització per deixar vistos els aparells de carreus escairats, i la prohibició de destruir els estucs o els arrebossats 

de calç tradicionals per a deixar despullats mur de paredat comú. 

3. Els materials acabats i colors dels edificis seran semblants als de l’entorn mantinguent el caràcter de les edificacions 

del carrer i plaça a la que pertanyin. 

No són admeses formes i/o obertures complexes distorsionades. Colors blancs o de tonalitats que contrastin amb l’entorn 

urbà canvis de color en una mateixa façana fora d’una gamma o tonalitat, murs de bloc de formigó vistos, imitacions de 

pedra aplacat ceràmic de rajola de València, gelosies prefabricades de ceràmica o de vidre, persianes enrotllables que 

precisin guies i caixa. 

Les mitgeres vistes seran acabades amb el material i color de la façana, prohibint-se els acabats amb envà pluvial de 

qualsevol tipus. 

Es prohibeix la utilització de tanques i panells publicitaris a totes les edificacions i espais del recinte emmurallat, sols rètols 

d’activitats comercials. 

 

LES OBRES A REALITZAR SON INTERIORS, SENSE QUE AFECTIN L'ENVOLVENT. 

SÓN OBRES DE REFORMA INTERIOR, AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL PUNTUAL PER A REFORÇAR LES 

PARETS I ARCADES EXISTENTS. S’ADEQUEN LES SALES INTERIORS PER ALBERGAR L’EXPOSICIÓ 

PERMANENT “COM UN ARBRE NU” DE LLUÍS LLACH. 

 

 

 

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

 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1 ”Descripció general del projecte i dels espais exteriors 

adscrits”, a continuació es fa una descripció de la intervenció als diferents espais, indicant les actuacions a realitzar. 

 

 

Intervencions al CENTRE DE VISITANTS: 

1.1. Obertura de tapiat existent entre pati i centre de visitants, amb col·locació de panell fix i porta d’accionament automàtic. 

Dimensions aproximades 1,20x2,50 m. 

 

Intervencions al FAR, dins el pati: 

 

2.1. Neteja de vegetació, extracció de vegetació i neteja de pati existent. 

2.2. Retirada d’acopi de pedres. 



  

  

 

2.3.1 Pavimentat de pati amb tova ceràmica. 

2.3.2 Pavimentat de pati a la zona interior del far amb formigó, i col·locació de moqueta a la zona interior. 

2.4. Sanejat de parets. 

2.5. Formació d'estructura metàl·lica mitjançant bigues i pilars per a subjecció de panell tipus "sandwich" que cobriran part 

de la zona del pati i a la vegada l'exposició ALÈ. 

Aquesta estructura metàl·lica que cobrirà part del pati, actuarà a la vegada com a reforç estructural de la paret i arc que 

envolta el pati. S’apuntalarà la paret del pati i es recolzarà sobre el paviment formant una estructura de pòrtics metàl·lics. 

La part d'exposició d'ALÈ es definirà per l’equip escenogràfic. 

2.6. Col.locació de pilones per il·luminació, incloent lluminàries i muntatge.  

2.7. Pas d’instal·lacions per enllumenat elèctric, incloent rases, tub, compactació de rases... als punts de llum definits per 

la Direcció Facultativa i plànols.  

2.8. Formació de recollida d’aigües plujanes de pati i coberta de zona del far, inclou formació de reixa de 2,00m x 0,40m, 

i canalització d’aigües fins a reg. S’inclou connexió a desaigües de fancoils. 

2.9. Emmarcat mitjançant marc de ferro, aixecant una filada el forat existent. 

2.10. Pintat de parament de totxo color blanc o similar a decidir per la direcció escenogràfica. 

2.11. Formació de porta corredera metàl·lica per a tancament d'exposició. Dimensions 2,50x01,00 m. 

Intervencions a l’espai CAFÈ: 

3.1. Enderroc de paret existent de tancament de “magatzem cuina” actual. Es tracta d’un mur d’obra amb obertures de 

fusta a retirar. 

3.2. Enderroc de distribució interior i volta d’obra existent per deixar vista la volta de pedra. 

3.3. Adequació del nivell del forjat existent, per adequar-lo a la cota del pati, i de la nau adjacent (ESTAQUES). Col·locació 

d’entarimat de fusta que servirà per pas d'instal.lacions per la part inferior. 

3.4. Pavimentat del terra amb rajola blanca i negre a definir per l’equip escenogràfic. 

3.5. Trasdosat de cartró guix als paraments verticals, i pintat, inclosa porta carrer Canonge Iglesias. 

3.6. Previsió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre. 

3.7. Previsió de sistema d’il·luminació led indirecte a la trobada entre cartró-guix i volta existent. 

3.8. Obertura de pas a sala estaques. Forat de 2,5m d’ample per 2,00m d’alçada.  

 

Intervencions a l’espai ESTAQUES: 

4.1. Neteja i sanejat de paviment de tova ceràmica. 

4.2. Neteja i sanejament de parets de pedra.  

4.3. Trasdossat de cartró guix als paraments verticals, i pintat de parets vermelles per col·locació de miralls. 

4.4. Inclou tapiat mitjançant trasdossat de cartró guix a la porta existent al carrer Canonge Iglesias. 

 

Intervencions a l’espai AMOR PARTICULAR: 

5.1. Trasdossat de cartró guix als paraments verticals tapiant la porta existent que connecta amb la sala RAR, i pintat de 

parets negres o a definir per la direcció escenogràfica. 

5.2. Col.locació d'emmacat de graves i paviment de formigó acabat amb pols de quars. 

5.3.Formació de rampa per salvar desnivell de 22 cm, formada per llistonat de fusta (tarima procesó), amb barana de 

rodons d'acer, pendent 4-5% màx.  

5.4. Previsió d’instal·lació elèctrica. 

 

Intervencions a l’espai RAR: 

6.1.  Tancament de porta actual mitjançant trasdossat de cartró-guix. 

6.2. Col·locació de moqueta negra, i pintat de les parets de color negre. 



  

  

 

6.3. Instal·lació de projectors de vídeo (2 unitats) 

6.4. Formació d'envà de pladur vinilat amb discografia pel costat del vestíbul i pintat negre pel RAR. Amb obertura amb 

cortina per pas. 

 

ZONA ESCALA 

7.1. Desmuntatge de panell de vidre i formació de tancament fix i porta corredera. 

7.2. Col·locació de corda per evitar el pas a la planta superior. 

7.3. Sanejat de voltes, parets i paviment. 

 

Intervencions per compliment normativa d’incendis: 

8.1. Col·locació de senyalítica, i enllumenat d’emergència indicant recorregut d’evaquació 

8.2. Col·locació d’extintors cada 15 m 

8.3. Mesures de segurat i salut  

8.4. Control de qualitat. 

 

Intervencions CLIMATITZACIÓ  

9.1. Maquinària exterior, a definir en projecte de climatització, per alimentació de conjunt d’unitats exteriors tipus fancoil.  

9.2. Fancoils interiors, que es distribuïran en les sales de CAFÈ ALÈ i ESTAQUES. S’inclourà tota la canalització 

necessària per alimentació, així com recollida d’aigües i desaigua a connectar a la recollida de plujanes del pati. Inclou 

els mecanismes, i fIxacions necessàries per la seva instal·lació i posta en marxa. 

 

Intervencions ELECTRICITAT 

10.1. Formació de subquadre per independitzar electricitat de l’exposició de Can Puntón.  

10.2. Canalitzacions, caixes, endolls, enceses... per tal d’alimentar les diferents sales a acondicionar. Il.luminació per 

incendis. 

10.3 Projecte de legalització, inclou memòria, tramitació... per legalitzar la instal.lació i posada en funcionament.  

 

NOTA: 

- Cal contemplar una partida de seguiment arqueològic, a justificar, a la zona del pati, intervenció ALÈ, per a l’obertura de 

rases de fonamentació per a la col·locació d’estructura metàl·lica. 

- Amb antenioritat a aquestes projecte, es va adaptar i executar la zona de banys i accés adaptat als mateixos, de forma 

que queden excolosos d’aquesta intervenció. 



  

  

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

 

La superfície total d’intervenció de la planta baixa és de 212,13 m2 inclosa la zona del pati que que alberga l’exposició 

ALÈ. 

 

Les superfícies desglossades són les que es detallen a continuació. 

 

 

PLANTA BAIXA CAN PUNTON      

ZONES  D'INTERVENCIÓ     
   

Sup útil      
Vestíbul d'entrada  12,89 m² 
Oficina turisme  10,81 m² 
Escala  5,16 m² 
Espai RAR  28,72 m² 
Espai AMOR PARTICULAR  27,36 m² 
Espai ESTAQUES  32,78 m² 
Espai PANTALLES  33,11 m² 
Espai CAFÈ  14,81 m² 
Espai VIATGE A ÍTACA  20,76 m² 
Espai ALÈ (Pati)  25,72 m² 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Superfície útil TOTAL   212,12 m² 
 

 

 

 

 

Girona, juny de 2021 

 
  



  

  

 

 
 
MD. 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

        

Aquesta intervenció proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències 

bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran resposta a la resta de normativa 

d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de la intervenció, que depenen de les 

seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització 

   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat     Salubritat 

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia  

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

 

A la Memòria Constructiva es definiran els sistemes de l’edifici i es concretaran els seus requisits específics i prestacions 

de les solucions. 

 

MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 

 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús i a l’accessibilitat 

El projecte d’intervenció  presenta unes condicions d’utilització destinades a ús de pública concurrència i que satisfan el 

requisit bàsic d’utilització establert a la LOE.  

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE per 

tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  

facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i 

accessibilitat DB SUA, així com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dóna 

resposta. 

Els desnivells existents entre els diferents espais a adequar es dissenyaran per tal de satisfer l’accessibilitat en el 

recorregut de l’exposició permanent. 

 

Seguretat en front al risc de caigudes. 

Amb la finalitat de limitar el risc de caigudes no es disposarà de discontinuïtats en el paviment i els paviments que 

s’executin de nou seran Classe 1 com a mínim en superfícies on el pendent sigui menor que el 6% pel que fa a la 

relliscabilitat. 



  

  

 

Pel que fa a pendents i desnivells. Es disposa d’una rampa a la sala amor particular de pendent 6%. La longitud és de 

7,20m i l’amplada és de 1,20m. Es disposarà d’un sòcol de protecció lateral de mínim 10 cm d’alçada i d’un passamà 

continu a ambdós costats, que es prolongarà en els extrems 30 cm, ja que el tram és superior a 3m. 

 

Seguretat en front al risc d’impacte o atrapament. 

L’alçada lliure de pas en zones de circulació és superior a 2,20m, i no es disposarà d’elements sortints que no arrenquin 

des de terra i que volin més de 15 cm a la zona compresa entre 15cm i 2,20 a partir del tèra i que presentin risc d’impacte. 

Es limitarà el isc d’impacte amb elements volats a una altura menor de 2 m. 

 

Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada. 

Cada zona disposarà d’instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminància mínima de 100 lux en zones 

interiors. Igualment es disposarà d’enllumenat d’emergència, que en cas de fallada de l’enllumenat normal subministri la 

il·lumiació necessària per facilitar la visibilitat als ursuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviatant les situacions 

de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

 

Accessibilitat 

Segons s’estableix en el DB SUA 9, es garantirà l’accessibilitat des de l’exterior a l’edifici a partir d’un itinerari accessible. 

Tot i tractar-se d’una intervenció en planta baixa per a garantir l’accessibilitat es col·locarà una rampa interior per connectar 

els diferents espais a la sala destinada a AMOR PARTICULAR. La disposició i dimensions de la rampa s’ha especificat a 

l’apartat de Seguretat en front al risc de caigudes. 

Es disposa d’espais de gir de diàmetre Ø1.5m lliure d’obstacles en : 

Vestíbul d’entrada, servei adaptat i a la resta d’espais de l’exposició. 

Passadissos i passos, amplada lliure de pas ≥ 1.2m 

Pot haver-hi estrenyiments puntuals ≥ 1m (de ≤0.5m de longitud) i separats més de 65cm de portes, passos i canvis de 

direcció 

Portes, amplada lliure de pas ≥0.8m. En l’angle de màxima obertura de la porta, l’amplada mínima de pas reduïda pel 

gruix de la fulla de la porta ha de ser ≥0.80m. 

Mecanismes d’obertura i tancament situats a una alçada entre 0.8-1.2m de funcionament a pressió o palanca i 

maniobrables amb una sola mà, o bé automàtics. 

A cada costat de les portes, existeix un espai horitzontal lliure de l’escombrat de les portes de diàmetre Ø1.2m 

Distància des del mecanisme d’obertura fins a la trobada de la cantonada ≥0.3m 

Força d’obertura de les portes de sortida ≤25N ( ≤65N quan siguin resistents al foc) 

Paviment, no conté peces ni elements lliures (grava o sorra). Quan es disposi d’estores o moqueta estaran encastades i 

fixades al terra sense ressalts. Els terres son resistents a la deformació. 

 

 

 

MD 3.2 Seguretat Estructural 

 

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi hagi 

problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, 

modificacions prèvies de la topografia, etc, així com tampoc s’ha detectat el nivell freàtic. 



  

  

 

La intervenció que ens ocupa és interior i no afecta al terreny, tanmateix les parets d’una part del pati es troben en mal 

estat de conservació, pel que s’aprofitarà per reforçar estructuralment de forma puntual en aquests punts mitjançant una 

estructura metàl·lica. 

No serà necessari l’encàrrec d’un Estudi Geotècnic, per el tipus d’actuació que es porta a terme. 

 

  

 

MD 3.3 Seguretat en cas d’Incendi    

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

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, 

DB SI.  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

A la documentació gràfica s’adjunta la justificació dels aspectes  de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per 

exigències bàsiques SI. 

SI 1 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

L’edifici i zona d’intervenció constitueix un únic sector d’incendis que es correspon amb els usos previstos i que han de tenir 

una resistència al foc EI (t): 

o Pública concurrència (PB): EI 90, l’alçada d’evacuació de l’edifici és < 15 m 

El recorregut d’evacuació màxim fins a la sortida de planta és inferior a 25 m. 

Els materials de revestiment de les diferents unitats tindran la següent classe de reacció al foc : 

o B.s1,d0 i Bfl-s1 

SI 2 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

Es tracta d’una edificació en testera, però només cal aplicar aquest DB en els elements afectats per la intervenció. No s’actua 

en els elements estructurals existents, si bé, la seva configuració constructiva compleix amb la resistència al foc exigida. Els 

elements de reforç puntual que es col·locaran a la zona del pati compliran amb l’exigència R-90. Tanmateix aquests 

elementes es situaran a la zona del pati, on es considera que el risc de declaració de l’incendia és irrellevant. 

SI 3 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Es tracta d’una edificació existent, a la zona d’intervenció l’ús és de pública concurrència. Per al càlcul de la ocupació 

s’assimila a zones de públic en museus, que d’acord amb la superfície de la zona d’exposició s’obté una ocupació de 93 

persones. La ocupació doncs és inferior a 100 persones i amb dues sortides de planta. Es preveu una sortida per la zona 

d’entrada de l’edifici per la zona de serveis, i que la porta vidriada d’accés a l’exposició també funcioni com a  element de 

sortida a l’exterior, que ja totes les sortides disposen d’una amplada mínima de 0,80m. La longitud dels recorreguts 

d’evaquació no excedeix de 50 m. Ambdos recorreguts són accessibles per persones amb discapacitat. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locarà un extintor portàtil d’eficàcia 21A – 113B a l’espai destinat a sala. 

SI 5 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  



  

  

 

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers 

segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix la façana és accessible al llarg de la façana est. 

SI 6 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

o R 90 a la zona d’ús de Pública Concurrència, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és inferior a < 15m. 

 

MD 3.4. Salubritat 

L’actuació , en les parts i aspectes que s’intervé dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 

protecció contra la humitat, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 

subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   

Protecció contra la humitat 

Es tracta d’una reforma interior en que no s’intervé en les façanes ni tancaments exteriors de l’edifici existent. Únicament 

s’executaran paviments de formigó en aquells espais on sigui necessari. Es col·locarà previament una capa geotextil i 

una membrana impermeable. 

Protecció contra el soroll 

Els tancaments amb estructura autoportant amb envans de cartró guix disposaran de llana de roca, assolint un aïllament 

acústic de 45,5dBA. 

 

Estalvi d’energia.    

Zona climàtica: C2 

Classe d’higrometria dels espais: 3  

Classificació dels espais: 

espais habitables: espais d’exposició permanent 

 

 

MC 4 CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de l’1’5% 

del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit.  

El Pla de Control serà el que marqui la direcció facultativa segons el plec d’Itec, i en compliment del programa de control 

de qualitat que es definirà i s’entregarà al contractista abans de l’inici dels treballs. 

 

MC 5 GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, està obligat a donar 

estricte compliment al que preveu l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus, i a 

elaborar i complir el pla de gestió de residus, si aquest és necessari.  

 



  

  

 

MC 6 SEGURETAT I SALUT.  

En virtut de l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, a realitzar 

un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits 

següents: 

 • Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

 • Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20 treballadors. 

 • Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

 • Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.  

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de realitzar 

l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’entregarà al contractista abans de 

l’inici dels treballs. A l’annex corresponent s’adjunta el corresponent EBSS. 

 

MC 7 PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material per a la realització de les obres descrites a la memòria puja a la quantitat de vuitanta-

cinc mil cent seixanta-quatre euros amb noranta-set cèntims (85.164,97 €), de manera que un cop aplicats els 

corresponents percentatges de Despeses Generals i Benefici industrial queda un pressupost d’execució per contracte de 

cent un mil tres-cents quaranta-sis euros amb trenta-dos cèntims (101.346,32 €). Afegint l’IVA l’import de l’actuació i 

licitació és decent vint-i-dos mil sis-cents vint-i-nou euros amb cinc cèntims (122.629,05 €).  

 

 



  

  

 

 

 

MC 8 REVISIÓ DE PREUS  

Donat que la durada de l’obra prevista no és superior a 12 mesos no es preveu fórmula de revisió de preus. 

Es fa constar també que les obres compleixen íntegrament amb la normativa vigent. 

 

MC 9 DURADA PREVISTA DELS TREBALLS I GARANTIA 

Es proposa com a termini d’execució pel conjunt de l’obra és de 3 mesos naturals comptat d’ençà del replanteig de les 

obres i, com a termini de garantia el de dotze (12) mesos d’ençà de la recepció provisional.  

 

MC10. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA 

En compliment de Reglament General de la Contractació de les Administracions Públiques, es fa constar que les obres 

constitueixen una obra complerta, en el sentit exigit per l’articulat de l’esmentat Reglament donat que l’obra compren tots 

i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i 

públic corresponent. 

 

MC 11 CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer 

de 2014. 

 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.  

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors 

és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:  

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que 

l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, 

la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una 

categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.  

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 

subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la 

seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la 

seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de 

classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen 

l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no 

concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació 

de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 

87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs.  

b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. En l’anunci de licitació o en la invitació a 

participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han d’establir els criteris i requisits mínims de solvència 

econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes que estableixen els articles 87 i 90 de la Llei 

com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui 

inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi 

CPV del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002.  



  

  

 

En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o 

subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 

específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que detallen els 

plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència 

tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que 

recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no 

s’hagi concretat en els plecs.  

c) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes. Per a aquests contractes, els requisits específics de 

solvència exigits s’han d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i s’han de detallar en 

els plecs del contracte.  

2. La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en que s’hagi requerit al cedent.  

3. Per mitjà d’un reial decret es pot exceptuar la necessitat de classificació per a determinats tipus de contractes d’obres 

en els quals aquest requisit sigui exigible, i l’excepció esmentada s’ha de motivar en les circumstàncies especials i 

excepcionals que hi concorren.  

4. Quan no hagi concorregut cap empresa classificada en un procediment d’adjudicació d’un contracte per al qual es 

requereixi classificació, l’òrgan de contractació pot excloure la necessitat de complir aquest requisit en el següent 

procediment que es convoqui per a l’adjudicació del mateix contracte, sempre que no se n’alterin les condicions, i ha de 

precisar en el plec de clàusules i en l’anunci, si s’escau, els mitjans d’acreditació de la solvència que s’hagin d’utilitzar 

dels que especifiquen els articles 87 i 88.  

5. Les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors poden acordar l’aplicació del règim que 

disposa l’apartat 1 d’aquest article. 

 

En aquest cas, tot i que el pressupost és inferior a 500.000 € i en conseqüència no és exigible la classificació del 

contractista, per la tipologia d’actuació es considera adient que l’empresa contractista disposi de Categoria 2 amb 

classificació en els Grups C3 (estructures metàl·liques), C4 (Palateria, estucats i revestiments) i J4 (Instal·lacions 

lampista).  

Atès que el contracte serà superior a 80.000 € serà necessària l’acreditació de les solvències. 

 

 



 

 

 

 

 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

MN 1 EDIFICACIÓ 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix, 

per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Normativa tècnica general d’Edificació 

 

   

 

Juliol 2020 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 



 Normativa tècnica general d’Edificació 

 

   

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

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

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

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

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

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

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

Certificado final de dirección de obras 

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

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
  



 

   
 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat 

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

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

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

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

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

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

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

 
  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

   
 

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

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

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

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

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

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

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

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

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

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

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

 



 

   
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

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

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

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) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

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

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

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

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

 
  



 

   
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

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) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 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) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 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) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

  



 

   
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

  



 

   
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

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

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

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

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 



 

   
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

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

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

  



 

   
 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

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

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

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

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

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

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

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

 
 
  



 

   
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

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

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (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) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

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

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

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

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

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

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

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

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

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

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

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

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

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

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

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

Residuos y suelos contaminados    

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

 
  



 

   
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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E. 1/1000 S04

PLANEJAMENT VIGENT

a)vivenda unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar.

b)hoteler

d)oficines

g)esportiu
h)sanitari

j)serveis
Queden prohibides totes les actuacions industrials que no siguin les abans esmentades, qualsevol que siguin les mesures
correctores proposades, en especial els escorxadors.

la Generalitat.

Actuacions permeses:

-El predomini de les proporcions verticals en obertures segons el front.
-El predomini de plens sobre buit en un % a fixar en cada front homogeni

reculat 120cm.
(...)

caixa.

qualsevol tipus.

LES OBRES A REALITZAR SON INTERIORS, NO AFECTANT L'ENVOLVENT.

SALA DE REUNIONS DE LA CASA DE CULTURA.
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iPLANTA BAIXA

-OFICINA TURISME
-"VERGES 50"

PLANTA 1a

-CASA CULTURA
-EXPOSICIONS

PLANTA 2a

-ESPAI JOVE
-MUSEU VERGES

CAN PUNTON

Cota relativa

0.00

- 0.04

- 0.115
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- 0.93
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fotografia 3
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Sup Oficina de

Cambra 1

Sup Cambra 2:

Sup Local Jove:

Sup Cambra 4:

Sup Cambra 3:

Sup Pas:

Sup Bany
Sup Bany:

Sup Bany:

Sup Bany:

Sup Cambra 5:

f f

p
p

r1.sup: 28,10m2

ep1.sup: 34,00m2

m
1:
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,5

0m
l x
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,5

m
l

m
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,2

5m
l x
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,1

0m
l

r2.sup: 27,11m2
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0
.
5
0

Llegenda enderrocs

Enderroc de mur d'obra / pedra

m2. mur espai visitants-pati: 4,00ml x 2,5ml: 10m2

Rebaix de paviment de terra existent

r1. sala amor particular: 28,10m2 x 0,30m:  8,43m3

Rebaix de paviment pati, sanejament terra: gruix 30cm

r2. terra pati: 26,00m2 x 0,30ml:7,80m3
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p
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+0.31

-0.22

-0.04

+ 0,31

- 1,94

+ 0,125

+ 0,02

+ 0,195

+ 0,015

+ 0,075

+ 0,275

+ 0,425

+ 0,40

+ 0,23

+ 0,07

- 0,125
- 0,165

- 0,24
- 0,395

- 0,52

- 0,715
- 0,84

- 1,055
- 1,135

+ 0,75

0,00

0,00

- 0,20

- 0,01

- 0,072

- 0,875

- 0,91

- 1,345

- 0,01

VIATGE A

ESTAQUES

DISCOGRAFIA

AMOR
PARTICULAR

ENTRADA  

RAR

ESPAI PANTALLES

OFICINA

TURISME

D'ENTRADA

|||||

|||||

|||

||

||||

|

33,11 m2

32,78 m2

14,81 m2

27,36 m2

28,72 m2

12,89 m2

33,11 m2

10,81 m2

18,65 m2

25,72 m2

5,16 m2

2,11 m2

Intervencions a realitzar:

Intervencions al CENTRE DE VISITANTS:

Intervencions al FAR, dins el pati:

moqueta a la zona interior del far.

2.4. Sanejat de parets.

de panell tipus "sandwich" que cobriran part de la zona del pati i a la vegada

paviment formant unes costelles en L.

volta de pedra.

per pas d'instal.lacions per la part inferior.

4.2. Neteja i sanejament de parets de pedra.

terrassa.

miralls.

de quars.

inferior on actualment hi ha les botes.

pintat negre pel RAR. Amb obertura amb cortina per pas.

ZONA ESCALA

corredera.

7.3. Sanejat de voltes, parets i paviment.

8.3. Mesures de segurat i salut i control de qualitat.

posta en marxa.

Intervencions electricitat

N
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7.3. Sanejat de voltes, parets i paviment.

8.3. Mesures de segurat i salut i control de qualitat.

posta en marxa.

Intervencions electricitat

+0,00

0,00

- 0,20

- 0,072

- 0,875

- 0,91

+0,00

VIATGE A

ESTAQUES

AMOR
PARTICULAR

m
ur de pedra existent

300x300x12m
m

Platina ancorada a 

volta de pedra.

per pas d'instal.lacions per la part inferior.

4.2. Neteja i sanejament de parets de pedra.

terrassa.

miralls.

de quars.
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+0.31

-0.22

-0.04

+ 0,31

-

+ 0,425

+ 0,40

- 0,24

- 0,395
- 0,52

0,715

+ 0,75

0,00

- 0,01

AMOR
PARTICULAR
27,36 m2

5,16 m2

miralls.

de quars.

inferior on actualment hi ha les botes.

pintat negre pel RAR. Amb obertura amb cortina per pas.

ZONA ESCALA

corredera.

7.3. Sanejat de voltes, parets i paviment.

8.3. Mesures de segurat i salut i control de qualitat.

posta en marxa.

Intervencions electricitat
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- 0,01

0.80

1.20
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DISCOGRAFIA ENTRADA  

RAR

OFICINA

TURISME

D'ENTRADA

28,72 m2

12,89 m2

33,11 m2

10,81 m2

5,16 m2
PC2

inferior on actualment hi ha les botes.

pintat negre pel RAR. Amb obertura amb cortina per pas.

ZONA ESCALA

corredera.

7.3. Sanejat de voltes, parets i paviment.

8.3. Mesures de segurat i salut i control de qualitat.

posta en marxa.

Intervencions electricitat
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8.3. Mesures de segurat i salut i control de qualitat.

posta en marxa.

Intervencions electricitat

Intervencions a realitzar:

Intervencions al CENTRE DE VISITANTS:

Intervencions al FAR, dins el pati:

moqueta a la zona interior del far.

2.4. Sanejat de parets.

de panell tipus "sandwich" que cobriran part de la zona del pati i a la vegada

paviment formant unes costelles en L.
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CENTRALETA ALARMA INCENDIS

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25

POLS

BIE

LLEGENDA SIMBOLOGIA

EXTINTOR POLS ABC 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG

C02

ABC

HIDRANT D=100mm

BA

SORTIDA

C02

C02

C02

L=23,07m

L=22,00m

L=40,82m

N
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FUSTERIA

PC1

UNITATS - 1

1.20

2.05

1.00

PM 1

UNITATS - 2 

2.20

1.00

0.60

d'una fulla corredissa d'obertura lateral cap a l'esquerra, amb operador Activa,

Mesures: 1200x2450. Mesures fulla: 1240x2050

PC1

UNITATS - 1

lateral cap a la dreta amb operador Activa, perfil per a fulla nua, vidre laminat 5+5 transparent,

Mesures porta: 1200x2450. Mesures fulla corredissa: 1240x2050. Mesures fulla fixa: 1060x2050

1.24

2.05

de textura acanalada, de mesures aproximades 100x250.

S'inclouen accessoris.

PM1

PM1

PC1

PC2
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 



que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca 
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 



Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 
  



Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 



Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 



dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans prefabricats  

1.1.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions 
interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades 
a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o 
asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 



Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils 
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació 
perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos 
i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar 
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin 
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els 
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos 
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells 
un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als 
llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material 
de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

2.1 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 



El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: 
Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de 
col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts 
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 
a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  



Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig 
o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de 
pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que 
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 



Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície 
contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts 
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a 
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La 
superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà 
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions 
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix 
de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  



Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema 
pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu 
funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 



Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que 
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió 
de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
1.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: 
Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix 
o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora 
del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, 
assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de 
dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir 
l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, 
comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  



Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats 
sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als 
suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de 
ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 
contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels 
punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i 
l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar 
l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la 
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la 
instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 
fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions 
s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions 
entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un 
doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb 
cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport 
per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. 
En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al 
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes 
de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han 
d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides 
i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir 
aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de 
quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre 
si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part 
inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 



La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 
  
2.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran 
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 



Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 



Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 



acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  



  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 
fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 
15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 



quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula 
s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços 
per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions 
roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa 
general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, 
d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 



Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament 
i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 



replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 



potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Toni Redorta Masaló, 5 de juliol del 2021 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 CENTRE DE VISITANTS                                             

01.01 ut  Porta d'accionament automàtic                                   

De subministrament i col·locació de porta d'accionament automàtic tipus MANUSA o similar, d'una
fulla corredissa d'obertura lateral cap a l'esquerra, amb operador Activa, perfil per a fulla nua, v idre la-
minat 5+5 transparent, fotocèl·lula complerta, radar infraroig actiu i pany automàtic. Acabat lacat
blanc.
Mesures: 1200x2450. Mesures fulla: 1240x2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'envà de cartró-guix  ex istent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix.
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb platina i
tac químic a estructura de pedra ex istent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

Espai pantalles - Oficina 1 1,00

1,00 3.108,94 3.108,94

TOTAL CAPITOL 01 CENTRE DE VISITANTS ...................................................................................................... 3.108,94

28 de juliol de 2021  Pàgina 1
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 Espai FAR                                                       

02.01 PA  Neteja de vegetació                                             

Neteja de vegetació i neteja de pati ex istent (arpox. 50m²), mitjançant mitjans manuals i màquina d'ai-
gua a pressió, amb retirada de runes fins a camió o contenidor.
S'inclouen mitjans aux iliars d'elevació.
S'inclou aplicació d'herbicida en paraments verticals un cop retirada la vegetació.
No inclou retirada de material ceràmic i/o pètri ex istent de recuperació

Pati 1 1,00

1,00 1.229,98 1.229,98

02.02 m²  Reparació de paviment de tova                                   

De reparació de paviment de toves ex istent amb peces de recuperació ex istents a obra, consistent
en:
- neteja prèv ia (no inclosa)
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 40% )
- buidat de juntes a les zones a perserbar
- col·locació de toves amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100%  de la superfície amb morter de calç hidràulica

Espai i pantalles 1 20,82 20,82

Escala 1 5,75 5,75

26,57 41,57 1.104,51

02.03 m²  Paviment formigó 15cm                                           

Paviment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa + colorant "pardo" de central
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, col·locat
amb bomba estàtica, estesa, v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

pati 1 26,44 26,44

inerior 1 4,30 4,30

30,74 43,24 1.329,20

02.04 m²  Moqueta                                                         

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100%  poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés tufting,
subministrada en llosetes de 50x50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre capa fi-
na d'anivellació inclosa.

Espei interior 1 4,30 4,30

4,30 50,93 219,00

02.05 m²  Sanejat de parets.                                              

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres ex istens a obra, collat d'ele-
ments despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indicacions
de la direcció d'obra en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (escales,
bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

pati 1 13,80 3,50 48,30

1 3,20 3,50 11,20

1 5,75 3,50 20,13

** 1 7,50 3,50 26,25

interior 1 10,60 3,00 31,80

espai pantalles 3 4,50 3,00 40,50

1 3,30 3,00 9,90

** 1 4,30 3,00 12,90

200,98 15,22 3.058,92

02.06 kg  Perfil laminat HEB, IPN, UPN...                                 

Acer, en pilars, bigues i escales formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sè-
ries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions solda-
des en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

pilars HEB100 8 3,45 20,91 577,12

28 de juliol de 2021  Pàgina 2
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

biga IPE 160 4 3,05 16,20 197,64

biga UPN 160 6 1,85 18,80 208,68

**aux iliars 1 0,10 980,00 98,00

1.081,44 2,80 3.028,03

02.07 kg  Perfil tubular quadrat, rectangular...                          

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antiox idant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les es-
capçadures, les peces especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

perfil 100x 50x 3 3 2,85 6,86 58,65

perfil 70x 50x 3 3 2,85 5,40 46,17

**aux iliars 1 0,10 105,00 10,50

115,32 3,07 354,03

02.08 ut  Platina 300x300x12mm                                            

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de
300x300 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, muntada sobre dau de formigó. El preu inclou els talls,
les escapçadures, la preparació de vores, les platines, la base de formigó, les peces especials i els
elements aux iliars de muntatge.

PATI

arranc pilars 8 8,00

a mur de pedra 4 4,00

12,00 40,20 482,40

02.09 m²  Panell sandwich coberta 30mm                                    

Coberta de panells sadvitx aïllants d'acer, de 30mm de gruix i amplada útil 1000mm, ànima de poliu-
retà amb una reacció al foc Bs2d0. Acabat de panell tipus color vermell en ex terior i blanc interior.
Tallats a mida segons indicacions de projecte.
S'inclouen els elements necessaris per a la fixació a estructura metàl·lica ex istent.
S'inclouen remats de xapa de 0,6mm, per cobrir les zona laterals del panell sandv itx , de color ver-
mell i/o blanc, amb un desenvolupament màx im de 50cm.
S'inclouen els mitjans aux ilirs per a la seva col·locació, aix í com el material de fixació

PATI

panell 1 1 3,25 1,00 3,25

panell 2 1 3,10 1,70 5,27

panell 3 1 2,90 1,70 4,93

panell 4 1 2,30 1,80 4,14

panell 5 1 3,05 1,90 5,80

23,39 54,70 1.279,43

02.10 ut  Col.locació de pilones per il.luminació                         

Col.locació de pil.lones per il.luminació, incloent lluminàries i muntatge. A escollir per la propietat.
PVP: 105,00 €. Model LED Liberta 60 o silimar.
Inclou p.p de cablejat fins a quadre general i connexió a aquest

PATI 7 7,00

7,00 139,74 978,18

02.11 ml  Pas d'instal.lacions per enllumenat elèctric                    

Pas d’instal.lacions per enllumenat elèctric, incloent rases, tub corrugat Ø63mm, compactació de ra-
ses... als punts de llum definits per DF i plànols.
No inclou cablejat.

PATI 1 2,20 2,20

1 14,40 14,40

2 4,00 8,00

24,60 6,33 155,72
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02.12 ut  Formació de recollida d'aigües plujanes                         

Canal de drenatge superficial de formigó polímer amb reixeta de fundició dúctil de classe B125 i basti-
dor d'acer galvanitzat de mesures exteriors 150x1000x135 i 100m d'amplada. Secció transversal en
V: màx im pas de caval i autoneteja. Tancament sense cargols, inclús p.p. de peces especials, ma-
terial, muntatge, anivellat i mitjans auxiliars.

PATI 1 2,00 2,00

2,00 94,60 189,20

02.13 ut  Emmarcat mitjançant marc de ferro                               

Emmarcat mitjançant marc de ferro, aixecant una filada el forat existent.

Espai pantalles 1 1,00

1,00 322,64 322,64

02.14 m²  Pintat de parament de totxo                                     

Pintat de parament de totxo color blanc o similar a decidir per la direcció escenogràfica.

Espai pantalles 2 1,85 3,00 11,10

2 1,50 3,00 9,00

1 5,00 5,00

25,10 8,35 209,59

02.15 ut  Formació de porta corredera metàl·lica                          

Formació de porta corredissa metàl·lica per a tancament d'exposició, formada per xapa plegada d'a-
cer galvanitzat de tex tura acanalada, de mesures aprox imades 100x250.
S'inclouen accessoris

ALÉ 2 2,00

2,00 747,55 1.495,10

02.16 PA  Previsió instal·lació elèctrica                                 

prev isió 1 1,00

1,00 954,30 954,30

02.17 m²  Envà PGL 13H+48+13H                                             

Envà de plaques de guix  laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix ,
aplacat per les dues cares amb placa de guix  laminat hidròfug de 13 mm de gruix , fixada mecànica-
ment. S'inclou formació de forats per a passar instal.lacions. entregues fossegades i caixons amb pa-
rets.

Espai pantalles - alé 1 2,90 3,20 9,28

9,28 36,06 334,64

02.18 m²  Paret maó calat                                                 

Paret per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a reves-
tir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosifica-
ció 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2.

Entrada cafè antic 1 2,80 3,50 9,80

9,80 34,53 338,39

02.19 m²  Arrebossat remolinat                                            

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior o ex terior, a qualsevol alçada, amb mitjans aux-
liars inclosos, amb morter mixt 1:2:10, remolinat.

Entrada cafè antic 1 2,80 3,50 9,80

9,80 17,36 170,13

02.20 ut  Porta fusta tipus "catalana" 2 fulles 100x210                   

Subministrament i col·locació de porta tipus "catalana" de fusta de pi acabada vernissada amb tint
fosc de mesures 100x210 i dues fulles. S'inclou bastiment, ferratges, col·locació i pintat.

a café 1 1,00

1,00 1.521,65 1.521,65
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02.21 PA  Seguiment arqueològic                                           

De seguiment arqueològic per professional del camp, amb memòria final i ajudes de paleteria inclo-
ses.
Partida a justificar.

pati 1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPITOL 02 Espai FAR............................................................................................................................. 21.755,04
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CAPITOL 03 Espai CAFE                                                      

03.01 m²  Enderroc de paret existent                                      

Enderroc de paret ex istent de tancament de “magatzem cuina” actual. Es un mur d’obra amb obertu-
res de fusta a retirar.
S'inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

Cafè antic 1 1,50 3,00 4,50

1 2,90 3,00 8,70

1 2,70 3,00 8,10

1 1,25 3,00 3,75

** 1 6,00 6,00

31,05 15,00 465,75

03.02 m²  Enderroc de distribució interior i volta                        

Enderroc de distribució interior i volta d’obra ex istent per deixar v ista la volta de pedra.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor

antic cafè 1 34,00 34,00

34,00 11,30 384,20

03.03 m²  Entarimat de fusta pi                                           

Adequació del nivell del forjat ex istent, per adequar-lo a la cota del pati, i de la nau adjacent (ESTA-
QUES) . Es realitzarà  entarimat de fusta que serv irà per pas d’instal·lacions per la part inferior.

cafè antic 1 12,55 2,75 34,51

34,51 74,58 2.573,76

03.04 m²  Pavimentat del terra amb rajola                                 

Subministrament i col·locació de paviment de format quadrat., tipus VIVES 1900 o equivalent, de
PVP: 15 €/m². Col.locat en rombe amb color blan i negre, aferrat amb ciment cola sobre base prèvia
de tarima. Inclou vorada especial per a juntes de 2 mm, neteja de l'obra despres dels treballs i pro-
tecció.
A definir per l’equip escenogràfic.

cafè antic 1 12,55 2,75 34,51

34,51 36,95 1.275,14

03.05 m²  Semienvà de cartró guix                                         

Semienvà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de
gruix , fixada mecànicament.

cafè antic 2 12,65 3,00 75,90

2 2,80 3,00 16,80

** 1 15,00 15,00

107,70 25,88 2.787,28

03.06 PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caixa distri-
bució de sala.
Instal·lació vista o empotrada en semienvà de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de
presència, interrupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte executiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

cafè antic 1 1,00

1,00 1.184,30 1.184,30
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03.07 ut  Obertura de pas a sala estaques                                 

Obertura de pas a sala estaques.
De formació d'obertura per a porta de 2,50m d'amplada per 2,00m d'alçada, consistent en el submi-
nistrament i col·locació de doble bigueta autoportant de 20cm de cantell empotrada a paret existent
amb formació d'encast amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a camió o contenidor, amb
procediment tradicional d'encasat per interior i exterior un cop executat el primer.
S'inclou l'enderroc dels paraments ceràmics o de pedra.
S'inclou la part proporcional d'apuntalaments, formació de brancals, arestes, repassos de remolinat
amb malla, entrega de vorera i totes les feines necessàries per deixar l'element acabat.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor.

cafè antic 1 1,00

1,00 1.282,37 1.282,37

03.08 ut  Arrancada full + bastiment finestra / balconera / porta fusta   

Arrancada de full i bastiment de finestra o balconera o porta de fusta i de qualsevol mida amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou en aquesta partida l'extracció de reixa encastada a parament si és el cas.

obertures 4 4,00

4,00 37,00 148,00

03.09 ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta
densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

cafè antic 2 12,65 25,30

2 2,80 5,60

** 1 5,00 5,00

35,90 6,46 231,91

03.10 m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a inte-
riors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

cafè antic 2 12,65 3,00 75,90

2 2,80 3,00 16,80

** 1 15,00 15,00

107,70 7,90 850,83

03.11 m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment acaba-
da. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els elements aux i-
liars necessaris.

cafè antic 1 1,00

1,00 247,14 247,14

TOTAL CAPITOL 03 Espai CAFE........................................................................................................................... 11.430,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 Espai ESTAQUES                                                  

04.01 m²  Neteja i sanejament de paviment                                 

De neteja i reparació de pav iment de toves ex istent amb peces de recuperació existents a obra, con-
sistent en:
- neteja manual i amb màquina d'aigua a pressió.
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 20% )
- buidat de juntes a les zones a preserbar
- col·locació de toves de recuperació amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100%  de la superfície amb morter de calç hidràulica

estaques 1 8,60 4,00 34,40

34,40 31,68 1.089,79

04.02 m²  Neteja i sanejament de parets                                   

De neteja i sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres existens a obra, collat
d'elements despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indica-
cions de la direcció d'obra en inspecció prèvia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (es-
cales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

parets 2 8,60 2,35 40,42

2 4,00 2,90 23,20

v olta 1 8,60 4,65 39,99

103,61 15,22 1.576,94

04.03 m²  Semienvà de cartró guix per tapiat                              

Semienvà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de
gruix , fixada mecànicament.

parets 2 8,60 2,35 40,42

2 4,00 2,90 23,20

63,62 25,88 1.646,49

04.04 PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caixa distri-
bució de sala.
Instal·lació vista o empotrada en semienvà de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de
presència, interrupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte executiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

cafè antic 1 1,00

1,00 1.184,30 1.184,30

04.05 m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment acaba-
da. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els elements aux i-
liars necessaris.

estaques 1 1,00

1,00 247,14 247,14

04.06 ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta
densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

parets 2 8,60 17,20

2 4,00 8,00

25,20 6,46 162,79

04.07 m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a inte-
riors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

parets 2 8,60 2,35 40,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2 4,00 2,90 23,20

** 1 15,00 15,00

78,62 7,90 621,10

TOTAL CAPITOL 04 Espai ESTAQUES................................................................................................................. 6.528,55
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 Espai AMOR PARTICULAR                                           

05.01 m³  Rebaix manual paviment terra                                    

De rebaix  de pav iment de terra amb mitjans manuals fins a 30cm de fondària i retirada mitjançant car-
retó eruga motoritzat fins a camió o contenidor.
S'inclou posterior compactació mitjançant safata v ibradora.

amor particular 1 28,10 0,30 8,43

8,43 127,50 1.074,83

05.02 m²  Semienvà de cartró guix                                         

Semienvà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de
gruix , fixada mecànicament.

amor particular 2 7,30 2,75 40,15

2 4,15 3,10 25,73

65,88 25,88 1.704,97

05.03 m²  Emmacat de graves                                               

Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès de gravetes
procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb
safata v ibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. El preu no inclou l'execució de l'esplanada

amor particular 1 7,25 4,10 29,73

29,73 17,77 528,30

05.04 m²  Paviment formigó                                                

Paviment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa,acabat amb pols de quars, de
central de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
col·locat amb bomba estàtica, estesa, v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

amor particular 1 7,25 4,10 29,73

29,73 43,24 1.285,53

05.05 m²  Formació de rampa                                               

Formació de rampa per salvar desnivell de 22 cm, formada per llistonat de fusta de pi tractat autoclau
(tarima procesó), pendent 4-5%  màx.

amor particular 1 8,00 1,00 8,00

8,00 90,37 722,96

05.06 ml  Barana rodó acer                                                

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Segons indicacions de DF.

amor particular 2 8,00 16,00

16,00 83,65 1.338,40

05.07 PA  Previsió d'instal·lació elèctrica.                              

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

amor particular 1 1,00

1,00 803,60 803,60

05.08 ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta
densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

amor particular 2 7,30 2,75 40,15

2 4,15 3,10 25,73

65,88 6,46 425,58
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

05.09 m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a inte-
riors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

amor particular 2 7,30 2,75 40,15

2 4,15 3,10 25,73

65,88 7,90 520,45

05.10 m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment acaba-
da. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els elements aux i-
liars necessaris.

amor particular 1 1,00

1,00 247,14 247,14

TOTAL CAPITOL 05 Espai AMOR PARTICULAR.................................................................................................. 8.651,76
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 Espai RAR                                                       

06.01 m²  Moqueta negra                                                   

Paviment de moqueta negra de fibra sintètica 100%  poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés tuf-
ting, subministrada en llosetes de 50x50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre
capa fina d'anivellació inclosa.

RAR 1 6,90 4,20 28,98

28,98 50,93 1.475,95

06.02 ut  Instal·lació de projectors de vídeo                             

Intal·lador de projector de v ideo tipus EPSON Eh-TW740 o similar.
S'inclou la part proporcional de cablejat HDMI des de punt d'informàtica i alimentació des de caixa
elèctrica propera.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de direcció d'obra.
S'inclouen ajudes a industrials.

projectors 2 2,00

2,00 1.338,16 2.676,32

06.03 ut  Previsió d'obertura en el forjat inferior                       

Prev isió d’obertura en el forjat inferior de forat per poder veure l’espai inferior on actualment hi ha les
botes.
Inclou formació de forat amb martell elèctric; subministrament i col·locació de marc d'acer acabat pin-
tat amb imprimació i pintura color negre; subministrament i col·locació de v idre trepitjable Stratobel
Clearlite 10/10.2 antilliscant.
Inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

RAR 1 1,00

1,00 916,35 916,35

06.04 m2  Formació d'envà de pladur vinilat                               

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 13 mm de
gruix , fixada mecànicament.
Inclou v inil segons indicacions de la direció d'obra.

RAR 1 4,00 2,50 10,00

10,00 84,46 844,60

06.05 m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a inte-
riors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

RAR 2 6,90 1,90 26,22

1 3,60 2,50 9,00

env à v inilat 1 4,00 2,50 10,00

** 1 4,75 6,90 32,78

78,00 7,90 616,20

06.06 ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta
densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

RAR 2 6,90 1,90 26,22

1 3,60 2,50 9,00

35,22 6,46 227,52

TOTAL CAPITOL 06 Espai RAR............................................................................................................................. 6.756,94
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 ZONA ESCALA                                                     

07.01 ut  Desmuntatge de panell de vidre i formació de tancament fix i por

Desmuntatge de panell de vidre amb mitjans manuals i retirada fins a camió o contenirod.
I formació de tancament fix i porta corredera amb dimensions totals 2260x2100 i d'accionament auto-
màtic tipus MANUSA o similar, fulla corredissa d'obertura lateral cap a la dreta amb operador Acti-
va, perfil per a fulla nua, v idre laminat 5+5 transparent, fotocèl·lula complerta, radar infraroig actiu i
pany  automàtic. Acabat lacat blanc.
Mesures porta: 1200x2450. Mesures fulla corredissa: 1240x2050. Mesures fulla fixa: 1060x2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'envà de cartró-guix  ex istent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix.
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb platina i
tac químic a estructura de pedra ex istent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

escala 1 1,00

1,00 3.323,94 3.323,94

07.02 ut  Col·locació de corda per evitar el pas a la planta superior     

Col·locació de corda per evitar el pas a la planta superior.
Corda nàutica de 38mm i 3m d'amplada de color a escollir per la direcció d'obra amb amb un guarda-
caps d'acer inoxidable a cada punta i una argolla d'acer inox idable collada a paret mitjançant tac quí-
mic. ambdós units mitjançant mosquetó d'acer inox idable.

escala 1 1,00

1,00 146,65 146,65

07.03 m²  Sanejat de voltes, parets i paviment                            

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres ex istens a obra, collat d'ele-
ments despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indicacions
de la direcció d'obra en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (escales,
bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

parets 1 10,00 3,50 35,00

v olta 1 3,35 2,00 6,70

pav iment 1 5,20 5,20

*^* 1 5,00 5,00

51,90 15,22 789,92

TOTAL CAPITOL 07 ZONA ESCALA...................................................................................................................... 4.260,51
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 NORMATIVA D'INCENDIS                                            

08.01 PA  Col·locació de senyalística, i enllumenat d'emergència          

Col·locació de senyalística, i enllumenat d’emergència indicant recorregut d’evacuació.
Lluminària d'emergència, instal·lada en la superfície de la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5,
flux lluminós 155 lúmens. Inclou cablejat d'alimentació.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de la direcció d'obra.
A justificar per material col·locat.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.761,06 1.761,06

08.02 ut  Col·locació d'extintors cada 15m                                

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge.Inclús suport i accessoris de muntatge.

recorregut 6 6,00

6,00 74,50 447,00

TOTAL CAPITOL 08 NORMATIVA D'INCENDIS................................................................................................... 2.208,06
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 CLIMATITZACIÓ                                                   

09.01 ut  Split 2x1                                                       

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 2x1 amb Tecnologia Inverter
marca KOSNER. Unitat exterior model KSTi M2-18/50 R-32, de 4472 Kcal./h (2,7 Kw.) En fred i
2520 Kcal./h (2,93 Kw.). Unitat ineterior model KSTI-09A/M/25 SUPRA de 2322 Kcal./h (2,7 Kw.)
En fred i 2520 Kcal./h (2,93 Kw.) En calor, compost per una unitat interior tipus Split Paret d'ample
865 mm, fons 210 mm i alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'aire 390/420/450/490/540/590/660
m3 / h , comandament sense fil i una unitat ex terior d'ample 848 mm, fons 320 mm i alt 596 mm amb
33,5 kg. de pes, Compressor rotatiu, potència sonora ud interior 39/46/48/50/52/53/56 dB ( A) pres-
sió sonora ut interior 24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possibilitat d'alimentació monofàsica 230V només
des de la unitat interior, classe energètica A + / A ++, precarregada amb 700 gr. de refrigerant R-32
per a 5 m de canonada. Canonades frigorífiques d'interconnexió de 1/4 "per a líquid i 3/8" per a gas
amb una distància màxima de 10 m. en vertical i 15 m total vertical + horitzontal. Càrrega addicional
de 16 grams per metre. Nombre de cables d'interconnexió 4x2,5. Alimentació ex terior o interior
3x2,5. Classificació energètica SEER / SCOP A +++ / A ++ (Zona intermèdia) A +++ (Zona càli-
da).
S'inclou conexions elèctricas, conexions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material aux iliar pel seu
muntatge

Cafè antic 1 1,00

1,00 1.858,59 1.858,59

09.02 ut  Split 1x1                                                       

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 1x1 amb Tecnologia Inverter
marca KOSNER model KSTI 09A / 25 SUPRA de 2.322Kcal./h (2,7 Kw.) En fred i 2.520 Kcal./h
(2,93 Kw.) En calor, compost per una unitat interior tipus Split Paret d'ample 865 mm, fons 210 mm i
alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'aire 390/420/450/490/540/590/660 m3 / h , comandament
sense fil i una unitat ex terior d'ample 848 mm, fons 320 mm i alt 596 mm amb 33,5 kg. de pes, Com-
pressor rotatiu, potència sonora ud interior 39/46/48/50/52/53/56 dB ( A) pressió sonora ut interior
24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possibilitat d'alimentació monofàsica 230V només des de la unitat inte-
rior, classe energètica A + / A ++, precarregada amb 700 gr. de refrigerant R-32 per a 5 m de cano-
nada. Canonades frigorífiques d'interconnexió de 1/4 "per a líquid i 3/8" per a gas amb una distància
màx ima de 10 m. en vertical i 15 m total vertical + horitzontal. Càrrega addicional de 16 grams per
metre. Nombre de cables d'interconnexió 4x2,5. Alimentació exterior o interior 3x2,5. Classificació
energètica SEER / SCOP A +++ / A ++ (Zona intermèdia) A +++ (Zona càlida).
S'inclou conexions elèctricas, conexions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material aux iliar pel seu
muntatge

ESTAQUES 1 1,00

AMOR 1 1,00

PANTALLES 1 1,00

3,00 985,06 2.955,18

TOTAL CAPITOL 09 CLIMATITZACIÓ................................................................................................................... 4.813,77
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 ELECTRICITAT                                                    

10.01 ut  Formació de subquadre                                           

Formació de subquadre per independitzar electricitat de Can Puntón.
Segons indicació de projecte executiu a definir en projecte d'instal·lacions.

oficina 1 1,00

1,00 652,35 652,35

10.02 PA  Canalitzacions, caixes, endolls, enceses...                     

Canalitzacions generals de connex ió per tal d’alimentar les diferents sales a acondicionar.
Instal·lació realitzada amb conductes i caixes v istes.
No s'inclou la instal·lació de la sala.

distribució eléctrica 1 1,00

1,00 1.232,65 1.232,65

10.03 PA  Lluminàries per il·luminació ambiental a les sales              

Lluminàries a definir en projecte elèctric per il·luminació ambiental a les sales a adequar. Es preveurà
un sistema d’il·luminació lineal led sobre pladur de parets, i il.luminació específica de cada espai
d’acord a l’exposició a instal·lar.
Prev isió:
Barra Lineal LED New Turner 40W. (18ut)
Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W. Connectors inclosos. (80ml)
A justificar.

obra - prev isió 1 1,00

1,00 3.383,20 3.383,20

10.04 ut  Projecte de legalització                                        

Projecte de legalització, inclou memòria, tramitació... per legalitzar la instal·lació i posada en funciona-
ment.

obra 1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITOL 10 ELECTRICITAT..................................................................................................................... 6.268,20

28 de juliol de 2021  Pàgina 16



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 ALTRES                                                          

11.01 ut  Mesures de seguretat i salut                                    

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 925,00 925,00

11.02 ut  Control de qualitat                                             

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 453,42 453,42

11.03 m³  Transport i taxes runa                                          

Transport de residus a centre de reciclatge o abocador específic, amb camió de 7tn, amb un recorre-
gut de fins a 20km.
Incloses taxes d'abocament i aportació de certificat de runes.
Partida a justificar mitjnaçant albarans d'abocador.

RUNA

zona FAR 1 1,50 1,50

zona CAFÈ 1 6,50 6,50

zona ESTAQUES 1 1,75 1,75

zona AMOR 1 8,43 8,43

v aris 1 2,00 2,00

20,18 24,98 504,10

11.04 ut  Imprevistos                                                     

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL CAPITOL 11 ALTRES................................................................................................................................. 9.382,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 85.164,97
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 CENTRE DE VISITANTS                                             
01.01        ut  Porta d'accionament automàtic                                   3.108,94

De subministrament i col·locació de porta d'accionament automàtic tipus MANUSA o similar, d'u-
na fulla corredissa d'obertura lateral cap a l'esquerra, amb operador Activa, perfil per a fulla nua,
vidre laminat 5+5 transparent, fotocèl·lula complerta, radar infraroig actiu i pany automàtic. Acabat
lacat blanc.
Mesures: 1200x2450. Mesures fulla: 1240x2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'envà de cartró-guix existent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix .
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb plati-
na i tac químic a estructura de pedra existent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

TRES MIL CENT VUIT  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CAPITOL 02 Espai FAR                                                       
02.01        PA  Neteja de vegetació                                             1.229,98

Neteja de vegetació i neteja de pati existent (arpox . 50m²), mitjançant mitjans manuals i màquina
d'aigua a pressió, amb retirada de runes fins a camió o contenidor.
S'inclouen mitjans auxiliars d'elevació.
S'inclou aplicació d'herbicida en paraments verticals un cop retirada la vegetació.
No inclou retirada de material ceràmic i/o pètri existent de recuperació

MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

02.03.1      m²  Reparació de paviment de tova                                   41,57

De reparació de pav iment de toves existent amb peces de recuperació ex istents a obra, consis-
tent en:
- neteja prèv ia (no inclosa)
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 40% )
- buidat de juntes a les zones a perserbar
- col·locació de toves amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100%  de la superfície amb morter de calç hidràulica

QUARANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
02.03.2A     m²  Paviment formigó 15cm                                           43,24

Paviment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa + colorant "pardo" de cen-
tral de consistència tova, grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
col·locat amb bomba estàtica, estesa, v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
02.03.2B     m²  Moqueta                                                         50,93

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100%  poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés tufting,
subministrada en llosetes de 50x50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre ca-
pa fina d'anivellació inclosa.

CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
02.04        m²  Sanejat de parets.                                              15,22

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres existens a obra, collat d'e-
lements despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indica-
cions de la direcció d'obra en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans auxiliars per a treball en altura
(escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

QUINZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
02.05A       kg  Perfil laminat HEB, IPN, UPN...                                 2,80

Acer, en pilars, bigues i escales formades por peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapça-
dures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
02.05B       kg  Perfil tubular quadrat, rectangular...                          3,07

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antiox i-
dant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS
02.05C       ut  Platina 300x300x12mm                                            40,20

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de
300x300 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, muntada sobre dau de formigó. El preu inclou els
talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, la base de formigó, les peces espe-
cials i els elements aux iliars de muntatge.

QUARANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

28 de juliol de 2021  Pàgina 2



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

02.05D       m²  Panell sandwich coberta 30mm                                    54,70

Coberta de panells sadvitx  aïllants d'acer, de 30mm de gruix  i amplada útil 1000mm, ànima de
poliuretà amb una reacció al foc Bs2d0. Acabat de panell tipus color vermell en ex terior i blanc
interior. Tallats a mida segons indicacions de projecte.
S'inclouen els elements necessaris per a la fixació a estructura metàl·lica existent.
S'inclouen remats de xapa de 0,6mm, per cobrir les zona laterals del panell sandvitx, de color
vermell i/o blanc, amb un desenvolupament màxim de 50cm.
S'inclouen els mitjans aux ilirs per a la seva col·locació, així com el material de fixació

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
02.06        ut  Col.locació de pilones per il.luminació                         139,74

Col.locació de pil.lones per il.luminació, incloent lluminàries i muntatge. A escollir per la propietat.
PVP: 105,00 €. Model LED Liberta 60 o silimar.
Inclou p.p de cablejat fins a quadre general i connexió a aquest

CENT TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

02.07        ml  Pas d'instal.lacions per enllumenat elèctric                    6,33

Pas d’instal.lacions per enllumenat elèctric, incloent rases, tub corrugat Ø63mm, compactació de
rases... als punts de llum definits per DF i plànols.
No inclou cablejat.

SIS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
02.08        ut  Formació de recollida d'aigües plujanes                         94,60

Canal de drenatge superficial de formigó polímer amb reixeta de fundició dúctil de classe B125 i
bastidor d'acer galvanitzat de mesures ex teriors 150x1000x135 i 100m d'amplada. Secció trans-
versal en V: màxim pas de caval i autoneteja. Tancament sense cargols, inclús p.p. de peces
especials, material, muntatge, anivellat i mitjans auxiliars.

NORANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
02.09        ut  Emmarcat mitjançant marc de ferro                               322,64

Emmarcat mitjançant marc de ferro, aixecant una filada el forat ex istent.

TRES-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

02.10        m²  Pintat de parament de totxo                                     8,35

Pintat de parament de totxo color blanc o similar a decidir per la direcció escenogràfica.

VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
02.11        ut  Formació de porta corredera metàl·lica                          747,55

Formació de porta corredissa metàl·lica per a tancament d'exposició, formada per xapa plegada
d'acer galvanitzat de tex tura acanalada, de mesures aprox imades 100x250.
S'inclouen accessoris

SET-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

02.12        PA  Previsió instal·lació elèctrica                                 954,30

NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

A01          m²  Envà PGL 13H+48+13H                                             36,06

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verti-
cals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40
mm de gruix ,  aplacat per les dues cares amb placa de guix  laminat hidròfug de 13 mm de gruix ,
fixada mecànicament. S'inclou formació de forats per a passar instal.lacions. entregues fossega-
des i caixons amb parets.

TRENTA-SIS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
A02          m²  Paret maó calat                                                 34,53

Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a re-
vestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

A03          m²  Arrebossat remolinat                                            17,36

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior o exterior, a qualsevol alçada, amb mitjans
auxliars inclosos, amb morter mix t 1:2:10, remolinat.

DISSET  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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A04          ut  Porta fusta tipus "catalana" 2 fulles 100x210                   1.521,65

Subministrament i col·locació de porta tipus "catalana" de fusta de pi acabada vernissada amb tint
fosc de mesures 100x210 i dues fulles. S'inclou bastiment, ferratges, col·locació i pintat.

MIL CINC-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

A13          PA  Seguiment arqueològic                                           3.000,00

De seguiment arqueològic per professional del camp, amb memòria final i ajudes de paleteria in-
closes.
Partida a justificar.

TRES MIL  EUROS
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CAPITOL 03 Espai CAFE                                                      
03.01        m²  Enderroc de paret existent                                      15,00

Enderroc de paret existent de tancament de “magatzem cuina” actual. Es un mur d’obra amb
obertures de fusta a retirar.
S'inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

QUINZE  EUROS
03.02        m²  Enderroc de distribució interior i volta                        11,30

Enderroc de distribució interior i volta d’obra ex istent per deixar v ista la volta de pedra.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor

ONZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
03.03        m²  Entarimat de fusta pi                                           74,58

Adequació del nivell del forjat existent, per adequar-lo a la cota del pati, i de la nau adjacent (ES-
TAQUES) . Es realitzarà  entarimat de fusta que serv irà per pas d’instal·lacions per la part infe-
rior.

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

03.04        m²  Pavimentat del terra amb rajola                                 36,95

Subministrament i col·locació de pav iment de format quadrat., tipus VIVES 1900 o equivalent, de
PVP: 15 €/m². Col.locat en rombe amb color blan i negre, aferrat amb ciment cola sobre base
prèvia de tarima. Inclou vorada especial per a juntes de 2 mm, neteja de l'obra despres dels tre-
balls i protecció.
A definir per l’equip escenogràfic.

TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
03.05        m²  Semienvà de cartró guix                                         25,88

Semienvà de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de
13 mm de gruix , fixada mecànicament.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
03.06        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               1.184,30

Previsió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caixa
distribució de sala.
Instal·lació v ista o empotrada en semienvà de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de
presència, interrupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte executiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

MIL CENT VUITANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

03.07        ut  Obertura de pas a sala estaques                                 1.282,37

Obertura de pas a sala estaques.
De formació d'obertura per a porta de 2,50m d'amplada per 2,00m d'alçada, consistent en el sub-
ministrament i col·locació de doble bigueta autoportant de 20cm de cantell empotrada a paret ex is-
tent amb formació d'encast amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a camió o contenidor,
amb procediment tradicional d'encasat per interior i exterior un cop executat el primer.
S'inclou l'enderroc dels paraments ceràmics o de pedra.
S'inclou la part proporcional d'apuntalaments, formació de brancals, arestes, repassos de remoli-
nat amb malla, entrega de vorera i totes les feines necessàries per deixar l'element acabat.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb
TRENTA-SET CÈNTIMS

A05          ut  Arrancada full + bastiment finestra / balconera / porta fusta   37,00

Arrancada de full i bastiment de finestra o balconera o porta de fusta i de qualsevol mida amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou en aquesta partida l'ex tracció de reixa encastada a parament si és el cas.

TRENTA-SET  EUROS
A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             6,46

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix i 6cm d'altura de poliestiré
d'alta densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

SIS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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A07          m²  Pintat interior                                                 7,90

Pintat de parament vertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       247,14

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment
acabada. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els ele-
ments aux iliars necessaris.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS
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CAPITOL 04 Espai ESTAQUES                                                  
04.01        m²  Neteja i sanejament de paviment                                 31,68

De neteja i reparació de paviment de toves existent amb peces de recuperació ex istents a obra,
consistent en:
- neteja manual i amb màquina d'aigua a pressió.
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 20% )
- buidat de juntes a les zones a preserbar
- col·locació de toves de recuperació amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100%  de la superfície amb morter de calç hidràulica

TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
04.02        m²  Neteja i sanejament de parets                                   15,22

De neteja i sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres existens a obra,
collat d'elements despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons
indicacions de la direcció d'obra en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans auxiliars per a treball en
altura (escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

QUINZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
04.03_4_5    m²  Semienvà de cartró guix per tapiat                              25,88

Semienvà de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de
13 mm de gruix , fixada mecànicament.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
03.06        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               1.184,30

Previsió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caixa
distribució de sala.
Instal·lació v ista o empotrada en semienvà de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de
presència, interrupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte executiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

MIL CENT VUITANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       247,14

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment
acabada. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els ele-
ments aux iliars necessaris.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             6,46

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix i 6cm d'altura de poliestiré
d'alta densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

SIS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
A07          m²  Pintat interior                                                 7,90

Pintat de parament vertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 05 Espai AMOR PARTICULAR                                           
05.00        m³  Rebaix manual paviment terra                                    127,50

De rebaix  de pav iment de terra amb mitjans manuals fins a 30cm de fondària i retirada mitjançant
carretó eruga motoritzat fins a camió o contenidor.
S'inclou posterior compactació mitjançant safata vibradora.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
05.01        m²  Semienvà de cartró guix                                         25,88

Semienvà de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de
13 mm de gruix , fixada mecànicament.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
05.02A       m²  Emmacat de graves                                               17,77

Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès de grave-
tes procedents de pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant equip ma-
nual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. El preu no inclou l'execució
de l'esplanada

DISSET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
05.02B       m²  Paviment formigó                                                43,24

Paviment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa,acabat amb pols de quars,
de central de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ci-
ment, col·locat amb bomba estàtica, estesa, v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
05.03A       m²  Formació de rampa                                               90,37

Formació de rampa per salvar desnivell de 22 cm, formada per llistonat de fusta de pi tractat auto-
clau (tarima procesó), pendent 4-5%  màx.

NORANTA  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
05.03B       ml  Barana rodó acer                                                83,65

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Segons indicacions de DF.

VUITANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
05.04        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica.                              803,60

Previsió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

VUIT-CENTS TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             6,46

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix i 6cm d'altura de poliestiré
d'alta densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

SIS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
A07          m²  Pintat interior                                                 7,90

Pintat de parament vertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       247,14

De repas de guix o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deixar la zona totalment
acabada. S'inclou la neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, així com els ele-
ments aux iliars necessaris.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS
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CAPITOL 06 Espai RAR                                                       
06.02        m²  Moqueta negra                                                   50,93

Paviment de moqueta negra de fibra sintètica 100%  poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés
tufting, subministrada en llosetes de 50x50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte,
sobre capa fina d'anivellació inclosa.

CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
06.03        ut  Instal·lació de projectors de vídeo                             1.338,16

Intal·lador de projector de v ideo tipus EPSON Eh-TW740 o similar.
S'inclou la part proporcional de cablejat HDMI des de punt d'informàtica i alimentació des de cai-
xa elèctrica propera.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de direcció d'obra.
S'inclouen ajudes a industrials.

MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb SETZE
CÈNTIMS

06.04        ut  Previsió d'obertura en el forjat inferior                       916,35

Previsió d’obertura en el forjat inferior de forat per poder veure l’espai inferior on actualment hi ha
les botes.
Inclou formació de forat amb martell elèctric; subministrament i col·locació de marc d'acer acabat
pintat amb imprimació i pintura color negre; subministrament i col·locació de v idre trepitjable Stra-
tobel Clearlite 10/10.2 antilliscant.
Inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

NOU-CENTS SETZE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
06.05        m2  Formació d'envà de pladur vinilat                               84,46

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 61 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 13
mm de gruix , fixada mecànicament.
Inclou vinil segons indicacions de la direció d'obra.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

A07          m²  Pintat interior                                                 7,90

Pintat de parament vertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             6,46

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix i 6cm d'altura de poliestiré
d'alta densitat, col·locat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

SIS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 ZONA ESCALA                                                     
07.01        ut  Desmuntatge de panell de vidre i formació de tancament fix i por 3.323,94

Desmuntatge de panell de v idre amb mitjans manuals i retirada fins a camió o contenirod.
I formació de tancament fix  i porta corredera amb dimensions totals 2260x2100 i d'accionament
automàtic tipus MANUSA o similar, fulla corredissa d'obertura lateral cap a la dreta amb opera-
dor Activa, perfil per a fulla nua, v idre laminat 5+5 transparent, fotocèl·lula complerta, radar infra-
roig actiu i pany  automàtic. Acabat lacat blanc.
Mesures porta: 1200x2450. Mesures fulla corredissa: 1240x2050. Mesures fulla fixa: 1060x2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'envà de cartró-guix existent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix .
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb plati-
na i tac químic a estructura de pedra existent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.02        ut  Col·locació de corda per evitar el pas a la planta superior     146,65

Col·locació de corda per ev itar el pas a la planta superior.
Corda nàutica de 38mm i 3m d'amplada de color a escollir per la direcció d'obra amb amb un
guardacaps d'acer inox idable a cada punta i una argolla d'acer inox idable collada a paret mitjan-
çant tac químic. ambdós units mitjançant mosquetó d'acer inoxidable.

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

07.03        m²  Sanejat de voltes, parets i paviment                            15,22

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres existens a obra, collat d'e-
lements despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indica-
cions de la direcció d'obra en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans auxiliars per a treball en altura
(escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

QUINZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 NORMATIVA D'INCENDIS                                            
08.01        PA  Col·locació de senyalística, i enllumenat d'emergència          1.761,06

Col·locació de senyalística, i enllumenat d’emergència indicant recorregut d’evacuació.
Lluminària d'emergència, instal·lada en la superfície de la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W -
G5, flux lluminós 155 lúmens. Inclou cablejat d'alimentació.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de la direcció d'obra.
A justificar per material col·locat.

MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb SIS CÈNTIMS
08.02        ut  Col·locació d'extintors cada 15m                                74,50

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difu-
sor. Inclús suport i accessoris de muntatge.Inclús suport i accessoris de muntatge.

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 CLIMATITZACIÓ                                                   
09.01        ut  Split 2x1                                                       1.858,59

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 2x1 amb Tecnologia Inverter
marca KOSNER. Unitat exterior model KSTi M2-18/50 R-32, de 4472 Kcal./h (2,7 Kw.) En fred
i 2520 Kcal./h (2,93 Kw.). Unitat ineterior model KSTI-09A/M/25 SUPRA de 2322 Kcal./h (2,7
Kw.) En fred i 2520 Kcal./h (2,93 Kw.) En calor, compost per una unitat interior tipus Split Paret
d'ample 865 mm, fons 210 mm i alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'aire
390/420/450/490/540/590/660 m3 / h , comandament sense fil i una unitat exterior d'ample 848
mm, fons 320 mm i alt 596 mm amb 33,5 kg. de pes, Compressor rotatiu, potència sonora ud in-
terior 39/46/48/50/52/53/56 dB ( A) pressió sonora ut interior 24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possi-
bilitat d'alimentació monofàsica 230V només des de la unitat interior, classe energètica A + / A
++, precarregada amb 700 gr. de refrigerant R-32 per a 5 m de canonada. Canonades frigorífi-
ques d'interconnexió de 1/4 "per a líquid i 3/8" per a gas amb una distància màxima de 10 m. en
vertical i 15 m total vertical + horitzontal. Càrrega addicional de 16 grams per metre. Nombre de
cables d'interconnexió 4x2,5. Alimentació exterior o interior 3x2,5. Classificació energètica SE-
ER / SCOP A +++ / A ++ (Zona intermèdia) A +++ (Zona càlida).
S'inclou conexions elèctricas, conexions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material
aux iliar pel seu muntatge

MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

09.02        ut  Split 1x1                                                       985,06

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 1x1 amb Tecnologia Inverter
marca KOSNER model KSTI 09A / 25 SUPRA de 2.322Kcal./h (2,7 Kw.) En fred i 2.520
Kcal./h (2,93 Kw.) En calor, compost per una unitat interior tipus Split Paret d'ample 865 mm,
fons 210 mm i alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'aire 390/420/450/490/540/590/660 m3 /
h , comandament sense fil i una unitat ex terior d'ample 848 mm, fons 320 mm i alt 596 mm amb
33,5 kg. de pes, Compressor rotatiu, potència sonora ud interior 39/46/48/50/52/53/56 dB ( A)
pressió sonora ut interior 24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possibilitat d'alimentació monofàsica 230V
només des de la unitat interior, classe energètica A + / A ++, precarregada amb 700 gr. de refri-
gerant R-32 per a 5 m de canonada. Canonades frigorífiques d'interconnexió de 1/4 "per a líquid i
3/8" per a gas amb una distància màxima de 10 m. en vertical i 15 m total vertical + horitzontal.
Càrrega addicional de 16 grams per metre. Nombre de cables d'interconnexió 4x2,5. Alimentació
exterior o interior 3x2,5. Classificació energètica SEER / SCOP A +++ / A ++ (Zona intermè-
dia) A +++ (Zona càlida).
S'inclou conexions elèctricas, conexions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material
aux iliar pel seu muntatge

NOU-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb SIS CÈNTIMS

28 de juliol de 2021  Pàgina 12



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 ELECTRICITAT                                                    
10.01        ut  Formació de subquadre                                           652,35

Formació de subquadre per independitzar electricitat de Can Puntón.
Segons indicació de projecte executiu a definir en projecte d'instal·lacions.

SIS-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

10.02        PA  Canalitzacions, caixes, endolls, enceses...                     1.232,65

Canalitzacions generals de connexió per tal d’alimentar les diferents sales a acondicionar.
Instal·lació realitzada amb conductes i caixes v istes.
No s'inclou la instal·lació de la sala.

MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

10.03        PA  Lluminàries per il·luminació ambiental a les sales              3.383,20

Lluminàries a definir en projecte elèctric per il·luminació ambiental a les sales a adequar. Es pre-
veurà un sistema d’il·luminació lineal led sobre pladur de parets, i il.luminació específica de cada
espai d’acord a l’exposició a instal·lar.
Previsió:
Barra Lineal LED New Turner 40W. (18ut)
Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W. Connectors inclosos. (80ml)
A justificar.

TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb
VINT CÈNTIMS

10.04        ut  Projecte de legalització                                        1.000,00

Projecte de legalització, inclou memòria, tramitació... per legalitzar la instal·lació i posada en fun-
cionament.

MIL  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 ALTRES                                                          
11.01        ut  Mesures de seguretat i salut                                    925,00

NOU-CENTS VINT-I-CINC  EUROS
11.02        ut  Control de qualitat                                             453,42

QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.03        m³  Transport i taxes runa                                          24,98

Transport de residus a centre de reciclatge o abocador específic, amb camió de 7tn, amb un re-
corregut de fins a 20km.
Incloses taxes d'abocament i aportació de certificat de runes.
Partida a justificar mitjnaçant albarans d'abocador.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
11.04        ut  Imprevistos                                                     7.500,00

SET MIL CINC-CENTS  EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 CENTRE DE VISITANTS                                             
01.01        ut  Porta d'accionament automàtic                                   

De subministrament i col·locació de porta d'accionament automàtic tipus MANUSA o similar, d'una fulla corredissa
d'obertura lateral cap a l'esquerra, amb operador Activ a, perfil per a fulla nua, v idre laminat 5+5 transparent, foto-
cèl·lula complerta, radar infraroig actiu i pany  automàtic. Acabat lacat blanc.
Mesures: 1200x 2450. Mesures fulla: 1240x 2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'env à de cartró-guix  ex istent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix .
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb platina i tac químic a
estructura de pedra ex istent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

MO001P       14,000 h   oficial palateria                                               19,50 273,00

MO002P       14,000 h   manobre                                                         18,50 259,00

MO001M       9,000 h   muntador                                                        23,00 207,00

MO002M       9,000 h   ajudant muntador                                                23,00 207,00

PA001        1,000 ut  Porta automàtica una fulla corredissa 1200x 2450                 1.074,02 1.074,02

PA002        1,000 ut  Perfil fulla nua fix a per a v idre 10mm, 2100x 1240               72,00 72,00

PA003        1,000 ut  Vidre laminar 10mm (5+5) transparent, 2050x 1240                 148,00 148,00

PA004        1,000 ut  Fotocèl·lula completa                                           60,00 60,00

PA005        2,000 ut  Radar infraroig actiu                                           220,00 440,00

PA006        1,000 ut  Pany  automàtic                                                  86,00 86,00

PA007        1,000 ut  Lacat color                                                     50,08 50,08

ACERLAM      112,800 kg  Acer laminat perfil IPN, HEB, UPN..., preparat taller, imprimat 0,95 107,16

MATVARI      125,680 ut  Material aux iliar                                               1,00 125,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.108,94

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL CENT VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 Espai FAR                                                       
02.01        PA  Neteja de vegetació                                             

Neteja de v egetació i neteja de pati ex istent (arpox . 50m²), mitjançant mitjans manuals i màquina d'aigua a pressió,
amb retirada de runes fins a camió o contenidor.
S'inclouen mitjans aux iliars d'elev ació.
S'inclou aplicació d'herbicida en paraments v erticals un cop retirada la v egetació.
No inclou retirada de material ceràmic i/o pètri ex istent de recuperació

MO001P       40,000 h   oficial palateria                                               19,50 780,00

MO002P       20,000 h   manobre                                                         18,50 370,00

MAQ01        2,000 dia màquina aigua pressió                                           19,69 39,38

HERBICIDA    2,000 l   herbicida                                                       20,30 40,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.229,98

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

02.03.1      m²  Reparació de paviment de tova                                   

De reparació de pav iment de tov es ex istent amb peces de recuperació ex istents a obra, consistent en:
- neteja prèv ia (no inclosa)
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 40%)
- buidat de juntes a les zones a perserbar
- col·locació de tov es amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100% de la superfície amb morter de calç hidràulica

MO001P       0,675 h   oficial palateria                                               19,50 13,16

MO002P       1,350 h   manobre                                                         18,50 24,98

MORTER_CH    0,023 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,57

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

02.03.2A     m²  Paviment formigó 15cm                                           

Pav iment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa + colorant "pardo" de central de consistència
tov a, grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, col·locat amb bomba estàtica, estesa,
v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x 20 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

MO001P       0,250 h   oficial palateria                                               19,50 4,88

MO002P       0,250 h   manobre                                                         18,50 4,63

FORM.HA25    0,160 m³  formigó HA-25/B/20/lla                                          68,95 11,03

MALLA_6-6    1,250 m²  malla electrosoldada 20x 20Ø6                                    1,75 2,19

MATVARI      4,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 4,00

BOMBA_EST.   0,034 dia serv ei de bomba estàtica                                        485,65 16,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,24

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

02.03.2B     m²  Moqueta                                                         

Pav iment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés tufting, subministrada en
llosetes de 50x 50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre capa fina d'aniv ellació inclosa.

MO001P       0,350 h   oficial palateria                                               19,50 6,83

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

MOQUETA      1,050 m²  moqueta fibra sintètica lloseta                                 31,34 32,91

MOQUETA_ADH 0,250 kg  adhesiu de contacte per a moqueta                               4,62 1,16

MORTER_ANIV 4,000 kg  pasta aniv elladora de 2 a 5 mm                                  0,61 2,44

IMPRIMACIÓ   0,125 kg  imprimació monocomponent per morter autoaniv ellant              7,28 0,91

MATVARI      0,200 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,93

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.04        m²  Sanejat de parets.                                              

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres ex istens a obra, collat d'elements despre-
sos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indicacions de la direcció d'obra en ins-
pecció prèv ia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

MO002P       0,200 h   manobre                                                         18,50 3,70

MORTER_CH    0,025 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

02.05A       kg  Perfil laminat HEB, IPN, UPN...                                 

Acer, en pilars, bigues i escales formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a
3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
aux iliars de muntatge.

MO001S       0,040 h   Oficial 1a serraller                                            20,50 0,82

MO002S       0,040 h   Ajudant serraller                                               19,50 0,78

ACER_LAM     1,000 kg  acer laminat IPN, HEB, UPN... amb imprimació                    0,95 0,95

ACER_AUX     0,020 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            6,00 0,12

PINTURA      1,000 kg  pintat emalt per acer                                           0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

02.05B       kg  Perfil tubular quadrat, rectangular...                          

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els cas-
quets i els elements aux iliars de muntatge.

MO001S       0,040 h   Oficial 1a serraller                                            20,50 0,82

MO002S       0,040 h   Ajudant serraller                                               19,50 0,78

ACER_TUB     1,000 kg  acer laminat L, LD, T, rodó, quadrat... amb imprimació          1,22 1,22

ACER_AUX     0,020 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            6,00 0,12

PINTURA      1,000 kg  pintat emalt per acer                                           0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES EUROS amb SET CÈNTIMS

02.05C       ut  Platina 300x300x12mm                                            

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 300x 300 mm i espes-
sor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longi-
tud total, muntada sobre dau de formigó. El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de v ores, les plati-
nes, la base de formigó, les peces especials i els elements aux iliars de muntatge.

MO001S       0,400 h   Oficial 1a serraller                                            20,50 8,20

MO002S       0,200 h   Ajudant serraller                                               19,50 3,90

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

ACER_LAM     18,000 kg  acer laminat IPN, HEB, UPN... amb imprimació                    0,95 17,10

ACER_CORR    2,000 kg  Acer corrugat                                                   1,60 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,20

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.05D       m²  Panell sandwich coberta 30mm                                    

Coberta de panells sadv itx  aïllants d'acer, de 30mm de gruix  i amplada útil 1000mm, ànima de poliuretà amb una
reacció al foc Bs2d0. Acabat de panell tipus color v ermell en ex terior i blanc interior. Tallats a mida segons indica-
cions de projecte.
S'inclouen els elements necessaris per a la fix ació a estructura metàl·lica ex istent.
S'inclouen remats de x apa de 0,6mm, per cobrir les zona laterals del panell sandv itx , de color v ermell i/o blanc,
amb un desenv olupament màx im de 50cm.
S'inclouen els mitjans aux ilirs per a la sev a col·locació, aix í com el material de fix ació

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

MO002P       0,200 h   manobre                                                         18,50 3,70

PANELL30     1,030 m²  panell sandw ich coberta 30mm                                    20,44 21,05

PANELL30B    1,200 ml  remat panell x apa 0,6. Dmax =50cm                                16,45 19,74

MAQELEV      0,020 pp  lloguer diari elev ador                                          120,60 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,70

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

02.06        ut  Col.locació de pilones per il.luminació                         

Col.locació de pil.lones per il.luminació, incloent lluminàries i muntatge. A escollir per la propietat. PVP: 105,00 €.
Model LED Liberta 60 o silimar.
Inclou p.p de cablejat fins a quadre general i connex ió a aquest

MO001L       1,250 h   Oficial lampista                                                20,50 25,63

MO002L       0,200 h   Ajudant lampista                                                19,50 3,90

ELEC_PILONA  1,000 ut  Pilona per il·luminació. PVP:105€                               105,00 105,00

ELEC_AUXILIAR 5,210 ut  Material aux iliar electricitat                                  1,00 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,74

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.07        ml  Pas d'instal.lacions per enllumenat elèctric                    

Pas d’instal.lacions per enllumenat elèctric, incloent rases, tub corrugat Ø63mm, compactació de rases... als punts
de llum definits per DF i plànols.
No inclou cablejat.

MO001P       0,200 h   oficial palateria                                               19,50 3,90

MO002P       0,100 h   manobre                                                         18,50 1,85

ELEC_TUB63   1,050 ml  tubo corrugado Ø63                                              0,55 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

02.08        ut  Formació de recollida d'aigües plujanes                         

Canal de drenatge superficial de formigó polímer amb reix eta de fundició dúctil de classe B125 i bastidor d'acer gal-
v anitzat de mesures ex teriors 150x 1000x 135 i 100m d'amplada. Secció transv ersal en V: màx im pas de cav al i
autoneteja. Tancament sense cargols, inclús p.p. de peces especials, material, muntatge, aniv ellat i mitjans aux i-
liars.

MO001P       2,500 h   oficial palateria                                               19,50 48,75

MO002P       0,500 h   manobre                                                         18,50 9,25

MAT03        1,000 ml  canal + reix a dren 150x 1000x 135 - B125                          36,60 36,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,60

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

02.09        ut  Emmarcat mitjançant marc de ferro                               

Emmarcat mitjançant marc de ferro, aix ecant una filada el forat ex istent.

MO001P       5,000 h   oficial palateria                                               19,50 97,50

MO002P       5,000 h   manobre                                                         18,50 92,50

MAT02        8,000 ml  Emmarcat de ferro                                               16,58 132,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,64

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.10        m²  Pintat de parament de totxo                                     

Pintat de parament de totx o color blanc o similar a decidir per la direcció escenogràfica.

MO001PINT    0,200 h   Oficial pintor                                                  19,50 3,90

MO002PINT    0,100 h   Ajudant pintor                                                  18,50 1,85

PINT_EXT     0,400 l   pintura                                                         6,50 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

02.11        ut  Formació de porta corredera metàl·lica                          

Formació de porta corredissa metàl·lica per a tancament d'ex posició, formada per x apa plegada d'acer galv anitzat
de tex tura acanalada, de mesures aprox imades 100x 250.
S'inclouen accessoris

MO001P       0,500 h   oficial palateria                                               19,50 9,75

MO002P       0,500 h   manobre                                                         18,50 9,25

MO001S       1,750 h   Oficial 1a serraller                                            20,50 35,88

MO002S       1,750 h   Ajudant serraller                                               19,50 34,13

MAT01        1,000 ut  Porta metàl·lica corredissa 100x 250                             658,54 658,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,55

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

02.12        PA  Previsió instal·lació elèctrica                                 

MO001L       20,000 h   Oficial lampista                                                20,50 410,00

MO002L       15,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 292,50

MATVARI      100,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 100,00

ELEC_CABLE25 165,000 ml  Cable 2.5                                                       0,92 151,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,30

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

A01          m²  Envà PGL 13H+48+13H                                             

Env à de plaques de guix  laminat, amb perfileria de planx a d´acer galv anitzat amb muntants v erticals entre 46 i 55
mm d´amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb plaques se-
mirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix ,  aplacat per les dues cares amb placa de
guix  laminat hidròfug de 13 mm de gruix , fix ada mecànicament. S'inclou formació de forats per a passar instal.la-
cions. entregues fossegades i caix ons amb parets.

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

MO002P       0,400 h   manobre                                                         18,50 7,40

PGL_CANAL    0,700 ml  canal 48mm galv a                                                0,75 0,53

PGL_MUNT     2,750 ml  muntant 48mm galv a                                              0,85 2,34

PGL_AILL     1,050 m²  panell llana roca 45mm                                          2,68 2,81

PGL_PGL13-H  2,100 m²  placa guix  laminat 13-H                                         4,55 9,56

PGL_AUX      5,620 ut  aux iliars PGL                                                   1,00 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,06

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

A02          m²  Paret maó calat                                                 

Paret per a rev estir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2.

MO001P       0,600 h   oficial palateria                                               19,50 11,70

MO002P       0,600 h   manobre                                                         18,50 11,10

MAT04        35,000 ut  maó calat                                                       0,25 8,75

MORTER_CH    0,020 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,53

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A03          m²  Arrebossat remolinat                                            

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior o ex terior, a qualsev ol alçada, amb mitjans aux liars inclosos,
amb morter mix t 1:2:10, remolinat.

MO001P       0,500 h   oficial palateria                                               19,50 9,75

MO002P       0,250 h   manobre                                                         18,50 4,63

MORTER_CH    0,020 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

A04          ut  Porta fusta tipus "catalana" 2 fulles 100x210                   

Subministrament i col·locació de porta tipus "catalana" de fusta de pi acabada v ernissada amb tint fosc de mesures
100x 210 i dues fulles. S'inclou bastiment, ferratges, col·locació i pintat.

MO001P       2,000 h   oficial palateria                                               19,50 39,00

MAT06        1,000 ut  porta "catalana" 100x 210                                        1.350,00 1.350,00

MO001PINT    6,000 h   Oficial pintor                                                  19,50 117,00

PINT_VERN    1,000 l   v ernís                                                          15,65 15,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.521,65

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

A13          PA  Seguiment arqueològic                                           

De seguiment arqueològic per professional del camp, amb memòria final i ajudes de paleteria incloses.
Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 Espai CAFE                                                      
03.01        m²  Enderroc de paret existent                                      

Enderroc de paret ex istent de tancament de “magatzem cuina”  actual. Es un mur d’obra amb obertures de fusta a
retirar.
S'inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

MO001P       0,200 h   oficial palateria                                               19,50 3,90

MO002P       0,600 h   manobre                                                         18,50 11,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUINZE EUROS

03.02        m²  Enderroc de distribució interior i volta                        

Enderroc de distribució interior i v olta d’obra ex istent per deix ar v ista la v olta de pedra.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor

MO001P       0,200 h   oficial palateria                                               19,50 3,90

MO002P       0,400 h   manobre                                                         18,50 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

03.03        m²  Entarimat de fusta pi                                           

Adequació del niv ell del forjat ex istent, per adequar-lo a la cota del pati, i de la nau adjacent (ESTAQUES) . Es rea-
litzarà  entarimat de fusta que serv irà per pas d’instal·lacions per la part inferior.

FUST_TARIMA  1,000 m²  entarimat de fusta de pi tractat                                74,58 74,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,58

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04        m²  Pavimentat del terra amb rajola                                 

Subministrament i col·locació de pav iment de format quadrat., tipus VIVES 1900 o equiv alent, de PVP: 15 €/m².
Col.locat en rombe amb color blan i negre, aferrat amb ciment cola sobre base prèv ia de tarima. Inclou v orada es-
pecial per a juntes de 2 mm, neteja de l'obra despres dels treballs i protecció.
A definir per l’equip escenogràfic.

MO001P       0,600 h   oficial palateria                                               19,50 11,70

MO002P       0,300 h   manobre                                                         18,50 5,55

MAT07        1,100 m²  pav iment VIVES 1900 color                                       15,00 16,50

MAT09        8,000 kg  ciment cola + rejuntat                                          0,40 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

03.05        m²  Semienvà de cartró guix                                         

Semienv à de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planx a d'a-
cer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i ca-
nals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de gruix , fix ada mecànicament.

MO001P       0,350 h   oficial palateria                                               19,50 6,83

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

PGL_CANAL    0,700 ml  canal 48mm galv a                                                0,75 0,53

PGL_MUNT     2,750 ml  muntant 48mm galv a                                              0,85 2,34

PGL_AILL     1,050 m²  panell llana roca 45mm                                          2,68 2,81

PGL_PGL13-H  1,050 m²  placa guix  laminat 13-H                                         4,55 4,78

PGL_AUX      2,110 ut  aux iliars PGL                                                   1,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.06        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caix a distribució de sala.
Instal·lació v ista o empotrada en semienv à de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de presència, inter-
rupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte ex ecutiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

MO001L       30,000 h   Oficial lampista                                                20,50 615,00

MO002L       15,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 292,50

MATVARI      125,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 125,00

ELEC_CABLE25 165,000 ml  Cable 2.5                                                       0,92 151,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.184,30

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

03.07        ut  Obertura de pas a sala estaques                                 

Obertura de pas a sala estaques.
De formació d'obertura per a porta de 2,50m d'amplada per 2,00m d'alçada, consistent en el subministrament i
col·locació de doble bigueta autoportant de 20cm de cantell empotrada a paret ex istent amb formació d'encast amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa a camió o contenidor, amb procediment tradicional d'encasat per interior i
ex terior un cop ex ecutat el primer.
S'inclou l'enderroc dels paraments ceràmics o de pedra.
S'inclou la part proporcional d'apuntalaments, formació de brancals, arestes, repassos de remolinat amb malla, en-
trega de v orera i totes les feines necessàries per deix ar l'element acabat.
S'inclou la retirada de runa fins a camió o contenidor.

MO001P       30,000 h   oficial palateria                                               19,50 585,00

MO002P       30,000 h   manobre                                                         18,50 555,00

MAT10        6,000 ml  biga autoportant                                                9,50 57,00

MORTER_CH    0,200 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 29,79

MATVARI      55,580 ut  Material aux iliar                                               1,00 55,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,37

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

A05          ut  Arrancada full + bastiment finestra / balconera / porta fusta   

Arrancada de full i bastiment de finestra o balconera o porta de fusta i de qualsev ol mida amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou en aquesta partida l'ex tracció de reix a encastada a parament si és el cas.

MO002P       2,000 h   manobre                                                         18,50 37,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS

A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta densitat, col·lo-
cat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

MO001P       0,125 h   oficial palateria                                               19,50 2,44

MAT08        1,050 ml  sòcol HDPE                                                      3,30 3,47

MATVARI      0,550 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

A07          m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament v ertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolv ents, plàstica per a interiors, de color a
escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

MO001PINT    0,250 h   Oficial pintor                                                  19,50 4,88

MO002PINT    0,100 h   Ajudant pintor                                                  18,50 1,85

PINT_EXT     0,180 l   pintura                                                         6,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix  o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deix ar la zona totalment acabada. S'inclou la
neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, aix í com els elements aux iliars necessaris.

MO001P       9,000 h   oficial palateria                                               19,50 175,50

MAT11        0,200 m³  Pasta de guix  de construcció B1                                 84,25 16,85

MORTER_CH    0,200 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 29,79

MATVARI      25,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,14

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 Espai ESTAQUES                                                  
04.01        m²  Neteja i sanejament de paviment                                 

De neteja i reparació de pav iment de tov es ex istent amb peces de recuperació ex istents a obra, consistent en:
- neteja manual i amb màquina d'aigua a pressió.
- retirada de morter o replè de les zones a reposicionar (prev isió 20%)
- buidat de juntes a les zones a preserbar
- col·locació de tov es de recuperació amb morter de calç hidràulica
- rejuntat del 100% de la superfície amb morter de calç hidràulica

MO001P       0,500 h   oficial palateria                                               19,50 9,75

MO002P       1,000 h   manobre                                                         18,50 18,50

MORTER_CH    0,023 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,68

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

04.02        m²  Neteja i sanejament de parets                                   

De neteja i sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres ex istens a obra, collat d'elements
despresos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indicacions de la direcció d'obra
en inspecció prèv ia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

MO002P       0,200 h   manobre                                                         18,50 3,70

MORTER_CH    0,025 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

04.03_4_5    m²  Semienvà de cartró guix per tapiat                              

Semienv à de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planx a d'a-
cer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i ca-
nals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de gruix , fix ada mecànicament.

MO001P       0,350 h   oficial palateria                                               19,50 6,83

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

PGL_CANAL    0,700 ml  canal 48mm galv a                                                0,75 0,53

PGL_MUNT     2,750 ml  muntant 48mm galv a                                              0,85 2,34

PGL_AILL     1,050 m²  panell llana roca 45mm                                          2,68 2,81

PGL_PGL13-H  1,050 m²  placa guix  laminat 13-H                                         4,55 4,78

PGL_AUX      2,110 ut  aux iliars PGL                                                   1,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

03.06        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica                               

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre (no incloses) des de caix a distribució de sala.
Instal·lació v ista o empotrada en semienv à de cartró guix . Prev isió de 6ut d'endolls, detectors de presència, inter-
rupotros i 2 punts de llum.
Tot segons projecte ex ecutiu i plànols d'instal·lacions.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

MO001L       30,000 h   Oficial lampista                                                20,50 615,00

MO002L       15,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 292,50

MATVARI      125,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 125,00

ELEC_CABLE25 165,000 ml  Cable 2.5                                                       0,92 151,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.184,30

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix  o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deix ar la zona totalment acabada. S'inclou la
neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, aix í com els elements aux iliars necessaris.

MO001P       9,000 h   oficial palateria                                               19,50 175,50

MAT11        0,200 m³  Pasta de guix  de construcció B1                                 84,25 16,85

MORTER_CH    0,200 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 29,79

MATVARI      25,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,14

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta densitat, col·lo-
cat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

MO001P       0,125 h   oficial palateria                                               19,50 2,44

MAT08        1,050 ml  sòcol HDPE                                                      3,30 3,47

MATVARI      0,550 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

A07          m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament v ertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolv ents, plàstica per a interiors, de color a
escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

MO001PINT    0,250 h   Oficial pintor                                                  19,50 4,88

MO002PINT    0,100 h   Ajudant pintor                                                  18,50 1,85

PINT_EXT     0,180 l   pintura                                                         6,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 Espai AMOR PARTICULAR                                           
05.00        m³  Rebaix manual paviment terra                                    

De rebaix  de pav iment de terra amb mitjans manuals fins a 30cm de fondària i retirada mitjançant carretó eruga mo-
toritzat fins a camió o contenidor.
S'inclou posterior compactació mitjançant safata v ibradora.

MO002P       4,200 h   manobre                                                         18,50 77,70

CARRETÓ_ERUGA 0,400 dia carretó eruga motoritzat                                        72,00 28,80

SAFATA       0,600 dia safata v ibradora                                                35,00 21,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.01        m²  Semienvà de cartró guix                                         

Semienv à de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planx a d'a-
cer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i ca-
nals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 13 mm de gruix , fix ada mecànicament.

MO001P       0,350 h   oficial palateria                                               19,50 6,83

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

PGL_CANAL    0,700 ml  canal 48mm galv a                                                0,75 0,53

PGL_MUNT     2,750 ml  muntant 48mm galv a                                              0,85 2,34

PGL_AILL     1,050 m²  panell llana roca 45mm                                          2,68 2,81

PGL_PGL13-H  1,050 m²  placa guix  laminat 13-H                                         4,55 4,78

PGL_AUX      2,110 ut  aux iliars PGL                                                   1,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

05.02A       m²  Emmacat de graves                                               

Emmacat en caix a per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès de grav etes procedents de
pedrera granítica de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata v ibrant, sobre l'espla-
nada homogènia i aniv ellada. El preu no inclou l'ex ecució de l'esplanada

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

CARRETÓ_ERUGA 0,100 dia carretó eruga motoritzat                                        72,00 7,20

MAT12        0,160 m²  Grav eta pedrera 20/40                                           21,20 3,39

SAFATA       0,020 dia safata v ibradora                                                35,00 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

05.02B       m²  Paviment formigó                                                

Pav iment de formigó de 15 cm de gruix , amb formigó HA-25/B/20/IIa,acabat amb pols de quars, de central de con-
sistència tov a, grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, col·locat amb bomba estàtica,
estesa, v ibratge i remolinat mecànic.
S'inclou armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x 20 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

MO001P       0,250 h   oficial palateria                                               19,50 4,88

MO002P       0,250 h   manobre                                                         18,50 4,63

FORM.HA25    0,160 m³  formigó HA-25/B/20/lla                                          68,95 11,03

MALLA_6-6    1,250 m²  malla electrosoldada 20x 20Ø6                                    1,75 2,19

MATVARI      4,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 4,00

BOMBA_EST.   0,034 dia serv ei de bomba estàtica                                        485,65 16,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,24

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

05.03A       m²  Formació de rampa                                               

Formació de rampa per salv ar desniv ell de 22 cm, formada per llistonat de fusta de pi tractat autoclau (tarima pro-
cesó), pendent 4-5% màx .

FUSTER_TARIMA 1,100 m²  Tarima llistonat fusta pi tractat autoclau                      74,50 81,95

MO001P       0,200 h   oficial palateria                                               19,50 3,90

MATVARI      4,520 ut  Material aux iliar                                               1,00 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,37

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.03B       ml  Barana rodó acer                                                

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'al-
çària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Segons indicacions de DF.

A012F000     0,400 h   Oficial 1a many à                                                22,50 9,00

A013F000     0,200 h   Ajudant many à                                                   19,00 3,80

BB121AA0     1,000 m   Barana acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm  62,75 62,75

B7680001     0,450 pp  tac químic                                                      18,00 8,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,65

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

05.04        PA  Previsió d'instal·lació elèctrica.                              

Prev isió d’instal·lació elèctrica per instal·lació de làmpades a sostre.
Partida a justificar segons indicacions de feines a realitzar per la DF.

MO001L       20,000 h   Oficial lampista                                                20,50 410,00

MO002L       10,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 195,00

MATVARI      125,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 125,00

ELEC_CABLE25 80,000 ml  Cable 2.5                                                       0,92 73,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,60

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta densitat, col·lo-
cat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

MO001P       0,125 h   oficial palateria                                               19,50 2,44

MAT08        1,050 ml  sòcol HDPE                                                      3,30 3,47

MATVARI      0,550 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

A07          m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament v ertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolv ents, plàstica per a interiors, de color a
escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

MO001PINT    0,250 h   Oficial pintor                                                  19,50 4,88

MO002PINT    0,100 h   Ajudant pintor                                                  18,50 1,85

PINT_EXT     0,180 l   pintura                                                         6,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

A08          m²  Repàs de guix / remolinat                                       

De repas de guix  o remolinat en paraments no trasdossats per tal de deix ar la zona totalment acabada. S'inclou la
neteja de la zona de treball un cop finalitzades les feines, aix í com els elements aux iliars necessaris.

MO001P       9,000 h   oficial palateria                                               19,50 175,50

MAT11        0,200 m³  Pasta de guix  de construcció B1                                 84,25 16,85

MORTER_CH    0,200 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 29,79

MATVARI      25,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,14

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 Espai RAR                                                       
06.02        m²  Moqueta negra                                                   

Pav iment de moqueta negra de fibra sintètica 100% poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés tufting, subminis-
trada en llosetes de 50x 50 cm. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre capa fina d'aniv ellació inclo-
sa.

MO001P       0,350 h   oficial palateria                                               19,50 6,83

MO002P       0,350 h   manobre                                                         18,50 6,48

MOQUETA      1,050 m²  moqueta fibra sintètica lloseta                                 31,34 32,91

MOQUETA_ADH 0,250 kg  adhesiu de contacte per a moqueta                               4,62 1,16

MORTER_ANIV 4,000 kg  pasta aniv elladora de 2 a 5 mm                                  0,61 2,44

IMPRIMACIÓ   0,125 kg  imprimació monocomponent per morter autoaniv ellant              7,28 0,91

MATVARI      0,200 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,93

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

06.03        ut  Instal·lació de projectors de vídeo                             

Intal·lador de projector de v ideo tipus EPSON Eh-TW740 o similar.
S'inclou la part proporcional de cablejat HDMI des de punt d'informàtica i alimentació des de caix a elèctrica propera.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de direcció d'obra.
S'inclouen ajudes a industrials.

MO001L       15,000 h   Oficial lampista                                                20,50 307,50

MO002L       7,500 h   Ajudant lampista                                                19,50 146,25

PROJECTOR    1,000 ut  Proy ector Epson EH-TW740                                        537,19 537,19

MATVARI      268,590 ut  Material aux iliar                                               1,00 268,59

MO002P       4,250 h   manobre                                                         18,50 78,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.338,16

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

06.04        ut  Previsió d'obertura en el forjat inferior                       

Prev isió d’obertura en el forjat inferior de forat per poder v eure l’espai inferior on actualment hi ha les botes.
Inclou formació de forat amb martell elèctric; subministrament i col·locació de marc d'acer acabat pintat amb impri-
mació i pintura color negre; subministrament i col·locació de v idre trepitjable Stratobel Clearlite 10/10.2 antilliscant.
Inclou retirada de runa fins a camió o contenidor.

MO001P       9,000 h   oficial palateria                                               19,50 175,50

MO002P       9,000 h   manobre                                                         18,50 166,50

MARC_FERRO  1,000 ut  marc ferro 60x 60                                                124,56 124,56

VIDRE_TREPIT 1,000 m²  v idre trepitzjable Stratobel Clearlite 10/10.2                  420,00 420,00

MORTER_CH    0,200 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 29,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,35

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

06.05        m2  Formació d'envà de pladur vinilat                               

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planx a d'acer
galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 61 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 13 mm de gruix , fix ada mecànicament.
Inclou v inil segons indicacions de la direció d'obra.

MO001P       0,450 h   oficial palateria                                               19,50 8,78

MO002P       0,450 h   manobre                                                         18,50 8,33

PGL_CANAL    0,700 ml  canal 48mm galv a                                                0,75 0,53

PGL_MUNT     2,750 ml  muntant 48mm galv a                                              0,85 2,34

PGL_AILL     1,050 m²  panell llana roca 45mm                                          2,68 2,81

PGL_PGL13-H  2,100 m²  placa guix  laminat 13-H                                         4,55 9,56

PGL_AUX      2,110 ut  aux iliars PGL                                                   1,00 2,11

VINIL        1,000 m²  v inil                                                           50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,46

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A07          m²  Pintat interior                                                 

Pintat de parament v ertical de guix  amb pintura amb baix  contingut de disolv ents, plàstica per a interiors, de color a
escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

MO001PINT    0,250 h   Oficial pintor                                                  19,50 4,88

MO002PINT    0,100 h   Ajudant pintor                                                  18,50 1,85

PINT_EXT     0,180 l   pintura                                                         6,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

A06          ml  Sòcol interior HDPE                                             

Subministrament i muntatge de sòcol lacat blanc de 13mm de gruix  i 6cm d'altura de poliestiré d'alta densitat, col·lo-
cat amb adhesiu de poliuretà d'alta resistència.

MO001P       0,125 h   oficial palateria                                               19,50 2,44

MAT08        1,050 ml  sòcol HDPE                                                      3,30 3,47

MATVARI      0,550 ut  Material aux iliar                                               1,00 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 ZONA ESCALA                                                     
07.01        ut  Desmuntatge de panell de vidre i formació de tancament fix i por

Desmuntatge de panell de v idre amb mitjans manuals i retirada fins a camió o contenirod.
I formació de tancament fix  i porta corredera amb dimensions totals 2260x 2100 i d'accionament automàtic tipus MA-
NUSA o similar, fulla corredissa d'obertura lateral cap a la dreta amb operador Activ a, perfil per a fulla nua, v idre la-
minat 5+5 transparent, fotocèl·lula complerta, radar infraroig actiu i pany  automàtic. Acabat lacat blanc.
Mesures porta: 1200x 2450. Mesures fulla corredissa: 1240x 2050. Mesures fulla fix a: 1060x 2050
S'inclouen ajudes de palateria corresponents a:
- Enderroc d'env à de cartró-guix  ex istent per a col·locació de porta.
- Reparació i ajustament de parament de cartró guix .
- Subministrament i col·locació de UPN-160 de 4m de longitud col·locada empotrada o amb platina i tac químic a
estructura de pedra ex istent.
- Ajudes corresponents al muntatge.

MO001P       14,000 h   oficial palateria                                               19,50 273,00

MO002P       14,000 h   manobre                                                         18,50 259,00

MO001M       9,000 h   muntador                                                        23,00 207,00

MO002M       9,000 h   ajudant muntador                                                23,00 207,00

PA001        1,000 ut  Porta automàtica una fulla corredissa 1200x 2450                 1.074,02 1.074,02

PA002        1,000 ut  Perfil fulla nua fix a per a v idre 10mm, 2100x 1240               72,00 72,00

PA003        1,000 ut  Vidre laminar 10mm (5+5) transparent, 2050x 1240                 148,00 148,00

PA008        1,000 ut  Perfil fulla nua fix a per a v idre 0mm, 2100x 1060                70,00 70,00

PA009        1,000 ut  Vidre laminar de 10mm (5+5) transparent, 2050x 1060              145,00 145,00

PA004        1,000 ut  Fotocèl·lula completa                                           60,00 60,00

PA005        2,000 ut  Radar infraroig actiu                                           220,00 440,00

PA006        1,000 ut  Pany  automàtic                                                  86,00 86,00

PA007        1,000 ut  Lacat color                                                     50,08 50,08

ACERLAM      112,800 kg  Acer laminat perfil IPN, HEB, UPN..., preparat taller, imprimat 0,95 107,16

MATVARI      125,680 ut  Material aux iliar                                               1,00 125,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.323,94

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.02        ut  Col·locació de corda per evitar el pas a la planta superior     

Col·locació de corda per ev itar el pas a la planta superior.
Corda nàutica de 38mm i 3m d'amplada de color a escollir per la direcció d'obra amb amb un guardacaps d'acer
inox idable a cada punta i una argolla d'acer inox idable collada a paret mitjançant tac químic. ambdós units mitjan-
çant mosquetó d'acer inox idable.

MO001P       2,000 h   oficial palateria                                               19,50 39,00

MO001S       2,000 h   Oficial 1a serraller                                            20,50 41,00

MAT13        3,000 ml  corda nàutica 38mm                                              5,85 17,55

MAT14        2,000 ut  guardacaps inox                                                  3,56 7,12

MAT15        2,000 ut  argolla inox                                                     5,62 11,24

MAT16        2,000 ut  mosquetó inox                                                    6,37 12,74

MATVARI      18,000 ut  Material aux iliar                                               1,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,65

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

07.03        m²  Sanejat de voltes, parets i paviment                            

De sanejament de parets consistent en reomplert de forats amb pedres ex istens a obra, collat d'elements despre-
sos, retirada d'elements en perill de caiguda, remolinat de zones. Segons indicacions de la direcció d'obra en ins-
pecció prèv ia. S'incluen mitjans aux iliars per a treball en altura (escales, bastides, burriquetes...)
Partida a justificar.

MO001P       0,400 h   oficial palateria                                               19,50 7,80

MO002P       0,200 h   manobre                                                         18,50 3,70

MORTER_CH    0,025 m³  morter de calç hidràulica                                       148,94 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 NORMATIVA D'INCENDIS                                            
08.01        PA  Col·locació de senyalística, i enllumenat d'emergència          

Col·locació de seny alística, i enllumenat d’emergència indicant recorregut d’ev acuació.
Lluminària d'emergència, instal·lada en la superfície de la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux  lluminós
155 lúmens. Inclou cablejat d'alimentació.
Tot segons plànol d'instal·lacions i indicacions de la direcció d'obra.
A justificar per material col·locat.

MO001L       23,500 h   Oficial lampista                                                20,50 481,75

MO002L       23,500 h   Ajudant lampista                                                19,50 458,25

MATVARI      268,690 ut  Material aux iliar                                               1,00 268,69

MAT17        9,000 ut  llum emergència 500lums                                         41,73 375,57

MAT18        20,000 ut  seny alistica                                                    8,84 176,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.761,06

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS

08.02        ut  Col·locació d'extintors cada 15m                                

Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent ex tintor, amb v as difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.Inclús suport i accessoris de muntatge.

MO001P       1,500 h   oficial palateria                                               19,50 29,25

EXTINTOR     1,000 ut  ex tintor CO2                                                    45,25 45,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 CLIMATITZACIÓ                                                   
09.01        ut  Split 2x1                                                       

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 2x 1 amb Tecnologia Inv erter marca KOSNER.
Unitat ex terior model KSTi M2-18/50 R-32, de 4472 Kcal./h (2,7 Kw .) En fred i 2520 Kcal./h (2,93 Kw .). Unitat ine-
terior model KSTI-09A/M/25 SUPRA de 2322 Kcal./h (2,7 Kw .) En fred i 2520 Kcal./h (2,93 Kw .) En calor, compost
per una unitat interior tipus Split Paret d'ample 865 mm, fons 210 mm i alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'ai-
re 390/420/450/490/540/590/660 m3 / h , comandament sense fil i una unitat ex terior d'ample 848 mm, fons 320
mm i alt 596 mm amb 33,5 kg. de pes, Compressor rotatiu, potència sonora ud interior 39/46/48/50/52/53/56 dB (
A) pressió sonora ut interior 24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possibilitat d'alimentació monofàsica 230V només des de
la unitat interior, classe energètica A + / A ++, precarregada amb 700 gr. de refrigerant R-32 per a 5 m de canona-
da. Canonades frigorífiques d'interconnex ió de 1/4 "per a líquid i 3/8" per a gas amb una distància màx ima de 10
m. en v ertical i 15 m total v ertical + horitzontal. Càrrega addicional de 16 grams per metre. Nombre de cables d'in-
terconnex ió 4x 2,5. Alimentació ex terior o interior 3x 2,5. Classificació energètica SEER / SCOP A +++ / A ++ (Zona
intermèdia) A +++ (Zona càlida).
S'inclou conex ions elèctricas, conex ions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en fun-
cionament, prov es ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material aux iliar pel seu muntatge

MO001L       15,000 h   Oficial lampista                                                20,50 307,50

MO002L       10,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 195,00

A012G000     3,000 h   oficial 1a calefactor                                           24,16 72,48

SPLIT 2X1    1,000 UT  Aire acondicionado 2x 1 kosner ksti-M2 18/50 F 2235+2235 frig R32 1.159,99 1.159,99

MATVARI      123,620 ut  Material aux iliar                                               1,00 123,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.858,59

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

09.02        ut  Split 1x1                                                       

Sum. i col. de Conjunt d'Aire Condicionat de Paret bomba de calor 1x 1 amb Tecnologia Inv erter marca KOSNER
model KSTI 09A / 25 SUPRA de 2.322Kcal./h (2,7 Kw .) En fred i 2.520 Kcal./h (2,93 Kw .) En calor, compost per
una unitat interior tipus Split Paret d'ample 865 mm, fons 210 mm i alt 290 mm amb 10,5 kg. de pes, cabal d'aire
390/420/450/490/540/590/660 m3 / h , comandament sense fil i una unitat ex terior d'ample 848 mm, fons 320 mm i
alt 596 mm amb 33,5 kg. de pes, Compressor rotatiu, potència sonora ud interior 39/46/48/50/52/53/56 dB ( A)
pressió sonora ut interior 24/31/33/35/37/39/41 dB (A), possibilitat d'alimentació monofàsica 230V només des de la
unitat interior, classe energètica A + / A ++, precarregada amb 700 gr. de refrigerant R-32 per a 5 m de canonada.
Canonades frigorífiques d'interconnex ió de 1/4 "per a líquid i 3/8" per a gas amb una distància màx ima de 10 m. en
v ertical i 15 m total v ertical + horitzontal. Càrrega addicional de 16 grams per metre. Nombre de cables d'intercon-
nex ió 4x 2,5. Alimentació ex terior o interior 3x 2,5. Classificació energètica SEER / SCOP A +++ / A ++ (Zona inter-
mèdia) A +++ (Zona càlida).
S'inclou conex ions elèctricas, conex ions de tuberies, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en fun-
cionament, prov es ITE 06, càrrega addicional de gas y  p.p. de material aux iliar pel seu muntatge

MO001L       5,000 h   Oficial lampista                                                20,50 102,50

MO002L       5,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 97,50

A012G000     3,000 h   oficial 1a calefactor                                           24,16 72,48

SPLIT 1X1    1,000 ut  Split paret R32 KOSNER KSTI 09A/25                              650,00 650,00

MATVARI      62,580 ut  Material aux iliar                                               1,00 62,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 985,06

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 ELECTRICITAT                                                    
10.01        ut  Formació de subquadre                                           

Formació de subquadre per independitzar electricitat de Can Puntón.
Segons indicació de projecte ex ecutiu a definir en projecte d'instal·lacions.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 652,35

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

10.02        PA  Canalitzacions, caixes, endolls, enceses...                     

Canalitzacions generals de connex ió per tal d’alimentar les diferents sales a acondicionar.
Instal·lació realitzada amb conductes i caix es v istes.
No s'inclou la instal·lació de la sala.

MO001L       22,000 h   Oficial lampista                                                20,50 451,00

MO002L       22,000 h   Ajudant lampista                                                19,50 429,00

MATVARI      352,650 ut  Material aux iliar                                               1,00 352,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.232,65

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

10.03        PA  Lluminàries per il·luminació ambiental a les sales              

Lluminàries a definir en projecte elèctric per il·luminació ambiental a les sales a adequar. Es prev eurà un sistema
d’il·luminació lineal led sobre pladur de parets, i il.luminació específica de cada espai d’acord a l’ex posició a ins-
tal·lar.
Prev isió:
Barra Lineal LED New  Turner 40W. (18ut)
Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W. Connectors inclosos. (80ml)
A justificar.

10.03A       80,000 ml  il·luminació led. Instal·lat.                                   26,18 2.094,40

10.03B       18,000 ut  punts de llum a definir. PVP: 35€. instal·lat.                  71,60 1.288,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.383,20

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS

10.04        ut  Projecte de legalització                                        

Projecte de legalització, inclou memòria, tramitació... per legalitzar la instal·lació i posada en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 11 ALTRES                                                          
11.01        ut  Mesures de seguretat i salut                                    

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS

11.02        ut  Control de qualitat                                             

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,42

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.03        m³  Transport i taxes runa                                          

Transport de residus a centre de reciclatge o abocador específic, amb camió de 7tn, amb un recorregut de fins a
20km.
Incloses tax es d'abocament i aportació de certificat de runes.
Partida a justificar mitjnaçant albarans d'abocador.

CAMIÓ7T      0,200 h   camió transport 7tn                                             56,00 11,20

RUNES        1,450 m³  tax a abocador                                                   9,50 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,98

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

11.04        ut  Imprevistos                                                     

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS

28 de juliol de 2021  Pàgina 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 



ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

TONI REDORTA MASALÓ - arquitecte 
 

 
 
 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra: ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE CAN PUNTON   
                        PER ALBERGAR L’EXPOSICIÓ PERMANENT DE LLUÍS 
                        LLACH 
 

 
 

Emplaçament:  Carrer La Placeta, 2 – C. Canonge Iglesias, 2 
                           Edifici CAN PUNTON 
                           17142 VERGES (BAIX EMPORDÀ - GIRONA) 
 

 
 

Superfície d’intervenció: Planta Baixa 212,12 m2  
 

 
 

Promotor: AJUNTAMENT DE VERGES   
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: TONI REDORTA MASALÓ 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: TONI REDORTA MASALÓ 
 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Pràcticament plana 
 

 
 

Característiques del terreny: Amb presència d’argiles sorrenques, no presència de nivell freàtic 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Majoritàriament residencial i equipaments 
 

 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: aigua, electricitat, sanejament. 
 

 

Ubicació de vials: Carrer Canonge Iglesias: 5,00 m (inclou voreres), densitat de circulació baixa.  
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a 
les obres de construcció 

 
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. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-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). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 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: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular 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 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- 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 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. 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 

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. 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...). 

 

3.01. 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 (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. 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) 

 

3.03.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 

 

3.04. 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 murs 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 

 

3.05. 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 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs 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) 

 

3.06. 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 

 

3.07. 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) 
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3.08. 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) 

 

3.09. 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) 

 

3.10. 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 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
- 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 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
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zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 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 pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

5.01. 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 xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. 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 
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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 

 

5.03. 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) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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