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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
17 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
17C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

17CDST01,17CDST02,17CDST03. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d'obra.  
- formació d'aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè o llana de roca recobert amb 

un revestiment monocapa 
- formació d'aïllament acústic per a paviments flotants  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- replanteig de la unitat d'obra 
- execució del recrescut amb morter o formigó, segons el cas 
- col·locació de l'armadura de material sintètic o la malla, segons el cas 
- col·locació de les làmines acústiques 
- retirada de l'obra dels retalls, restes d'embalatges, etc.  
- Neteja i preparació del suport 
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment 
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport 
- Col·locació de les fixacions 
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu 
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals del revestiment monocapa, en el seu cas 
- Estesa de la pasta 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final  
AÏLLAMENT EXTERIOR:  
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de 
cada una de les capes que composen l'aïllament:  
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):  

- B1: Resistència mitja 
- B2: Resistència alta 
- B3: Resistència molt alta  

- Resistència a la filtració del revestiment exterior (R):  
- R1: Resistència mitja 
- R2: Resistència alta 
- R3: Resistència molt alta  

AÏLLAMENT TÈRMIC:  
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts 
tèrmics.  
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua 
tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en 
aquest cas ha de complir:  
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5%  
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REVESTIMENT EXTERIOR:  
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades 
en fases diferents.  
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.  
Les arestes han de ser rectes.  
Gruix del revestiment: >= 8 mm  
El revestiment monocapa, un cop aplicat, ha de complir els valors següents:  
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2 
- Retracció:  

- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m  

Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 5 mm/m  
- Planor:  ± 5 mm/m  
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS:  
A la recrescuda del paviment no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-
los coincidir 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):  >= 30 N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
La malla sintètica ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm 
Les barres de l'armadura metàl·lica no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
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les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a l'UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, al 'article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
L'aïllament t ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C.  
Mentre s'executa el revestiment monocapa, s'han d'aturar els treballs en el cas que plogui, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat relativa de l'aire superi el 60%.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
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Abans de l'execució del revestiment s'ha de comprovar que les plaques i el recobriment de 
malla, estan ben adherits al suport i formen una superfície contínua, uniforme i sense 
defectes, en qualsevol cas han de complir les especificacions definides en el seu plec de 
condicions tècniques. 
L'aïllament recobert amb la malla, ha de cobrir tota la superfície a revestir. 
La malla, en els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), ha d'anar reforçada. 
La protecció de l'aresta ha d'estar ben fixada al suport.  
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.  
Mentre s'executen les diferents fases, el material col·locat s'ha de protegir de la pluja, 
d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin alterar i, en el cas de les plaques 
d'aïllament, d'una exposició solar molt llarga. 
No s'executarà cap de les capes del sistema sense comprovar abans que el suport compleix les 
condicions exigides de planor, dimensions, uniformitat, resistència, grau d'humitat i neteja, 
que garanteixen la col·locació i fixació de la capa següent. 
En el seu cas, els productes s'han d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Tots es materials que formen el sistema han de ser compatibles entre ells.  
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.  
El revestiment monocapa, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva 
aplicació.  
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS:  
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. 
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de 
l'armadura i a continuació la capa d'acabat. 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 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 la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb 
els criteris següents: 
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Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E221D6J2,E22134U2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita 
de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
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- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un 
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària 
igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E222342A,E222B632,E2223U01,E2223U02,E222JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
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Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  

E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2241200,E22412U1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a 
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.  
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 5%  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m  
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar si plou o neva.  
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que 
puguin ser propenses a esllavissaments.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E225T00F,E225277F,E225JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, 
per a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
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Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres.  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E24120AA. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2R34239,E2RA71H1,E2RA8890,E2RA8770,E2RA8960,E2RA8680,E2RA75A1,E2R54239. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 
els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 
dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
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unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg d e Residus de Catalunya.

E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2R34239. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2R54239. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2RA71H1,E2RA8890,E2RA8770,E2RA8960,E2RA8680,E2RA75A1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31521N3,E31522H3,E31521U1,E31522U1,E3152BR1,E3152B10,E315JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
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- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
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- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31B3000,E31B3U00. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
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- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31DC100,E31DC1U1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
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¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E32515H3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
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- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E32B300P. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
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S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
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- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E32D4A23. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
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Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
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Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

E38 - TRAVES I PILARETS 
E385 - FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E38515H9. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Traves i pilarets  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
TRAVES:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
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Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
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- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3Z112T1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E441FU01,E4476122,E4445125,E443532D,E443J13D,E4435115,E4435122,E443512D,E443511D,E4415115,E441
5125,E4425017. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Traves  
- Encavallades  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 
10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
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La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 

de l'EAE.   
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per 
sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
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En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 

de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 
de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 
l'article 76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
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.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 
forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
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El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
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L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 

distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la 
mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim 
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 
de l'EAE.  
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Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per 
la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 
77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 
970. 
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Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 
persona autoritzada per la DF.  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del 
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro 
tesat.  
UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat.  
UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
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Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 
radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E45CA8D4,E451ZST1,E45118H3,E45218H3,E452ZST1,E45C18D4,E45318D4,E45CEVM1,E45CJ7B3. 
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E4B - ARMADURES PASSIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4BC3000,E4B13000,E4B23000,E4B35000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
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El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
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El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D11105,E4D1D125,E4D15A25,E4D15B25,E4D1EU25. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D2DA06,E4D2DA26. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
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- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
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verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

E4D3 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D3D505,E4D3D525. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

88

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
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¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4DCBD02,E4DC2D00,E4DC2D02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  
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Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
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¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 
assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4P11431. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra. 
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:  
- Pilars 
- Jàsseres 
- Bigues triangulars 
- Grades 
- Escales 
- Ancoratges d'acer per a pilars  
S'han contemplat els tipus següents de reblerts:  
- Reblerts de morter per a pilars  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges  

- Preparació de la zona de treball 
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellament definitius  

- Reblert de morter  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 
- Abocada del morter 
- Regularització de la superfície  

CONDICIONS GENERALS:  
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES  
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició.  
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.  
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La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.  
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en 
el formigó o armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.  
La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.  
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
REBLERT DE MORTER  
Resistència a flexió amb una consistència fluida:  
- 1 dia:  >= 6 N/mm2 
- 3 dies:  >= 8 N/mm2 
- 7 dies:  >= 9 N/mm2 
- 28 dies:  >= 10 N/mm2  
Resistència a compressió amb una consistència fluida:  
- 1 dia:  >= 20 N/mm2 
- 3 dies:  >= 45 N/mm2 
- 7 dies:  >= 62 N/mm2 
- 28 dies:  >= 90 N/mm2  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions  
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions a la seva massa  
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no tenir irregularitats  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:  
- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense 

tenir danys 
- Es disposa de plànols de muntatge 
- Es disposa de programa d'execució 
- Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge  

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà 
especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, 
enllaços i unions  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o 
desviament del trànsit.  
REBLERT DE MORTER  
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5ºC i 40 
ºC
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter  
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 
proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
No hi han d'haver elements contaminants dins la zona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del morter  
Un cop abocat el morter, la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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JÀSSERES, ESCALES I GRADES:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5113351,E511FBFK. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  
S'han considerat els tipus següents:  
Acabat amb paviment flotant:  
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè 

expandit, col·locat sense adherir.  
Acabat amb capa granular:  
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus  

Acabat amb paviment fix:  
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Acabat amb peces prefabricades de formigó:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  
Capa de protecció amb material granular:  
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat  
Capa de protecció amb formigó lleuger:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material  
Paviment de rajola ceràmica:  
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment  
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CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes.  
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb 
paraments verticals i elements passants.  
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
PAVIMENT FIX:  
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament 
del paviment.  
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues 
direccions, amb el junt sense emmorterar.  
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  
Junts perimetrals:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de 
morter.  
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de 
la capa superior han de quedar plens de morter.  
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
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S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte 
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a 
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 
qualsevol material o runa. 
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 
elements de fàbrica.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
S'han de col·locar a truc de maceta.  
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  
- Replanteig de nivells.  
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  
- Comprovació del gruix i les pendents.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

E55 - CLARABOIES 
E551 - CLARABOIES CIRCULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E55112A1,E55112C1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a tancament de buit 
d'il·luminació en cobertes.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques  
- Per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta  
- Sense sòcol prefabricat, col·locada directament sobre el sostre amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas 
- Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i 

d'estanquitat de les fixacions  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions.  
El sòcol de la claraboia ha d'estar protegit fins a la pestanya superior, en el cas de sòcol 
prefabricat o fins a la cara interior si es per a sòcol d'obra, amb una làmina 
impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de 
condicions.  
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. 
En la claraboia col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació.  
CLARABOIA AMB SÒCOL PREFABRICAT:  
El sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions.  
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Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
CLARABOIA PER A SÒCOL D'OBRA COL·LOCADA SOBRE LLISTÓ DE FUSTA:  
Ha d'estar fixada mecànicament al suport.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions.  
Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
CLARABOIA SENSE SÒCOL, COL·LOCADA SOBRE EL SOSTRE:  
Ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser <= 40 
cm.  
La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la volta 
amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu 
plec de condicions.  
El junt d'unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb 
betum calent i ha de ser >= 4 cm.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció en la correcta 

col.locació del sòcol, i de la seva protecció i impermeabilització.   
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de l'estanquitat dels elements de fixació.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

E56 - LLUERNES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E56AUU01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts 
d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  
Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils d'alumini 
- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les 

fixacions 
- Neteja de tots els elements  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
- Replanteig 
- Col·locació aplomat i anivellat dels perfils 
- Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica 
- Col·locació de tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions.  
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir 
les especificacions del seu plec de condicions.  
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a 
la DT.  
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb 
elements de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.  
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta.  
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Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra.  
Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa.  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un conjunt estanc  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla 
previstos.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Col·locació dels perfils d'alumini  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les 

plaques i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació 
de tapajunts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
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E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z1FP01,E5Z15N2D. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part 

proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
- Bigueta de formigó precomprimit  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb biguetes de formigó:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components 
de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
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- Planor:  ± 10 mm/2 m  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
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Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z26U01,E5Z26U31,E5Z2FU10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 

fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 

morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 

morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport.  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports.  
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el 
panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
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La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 
quedar alineats.  
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
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'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E5Z3 - ENTRAMATS I ENLLATATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z3D55B. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 
a 50 cm, per a suport d'un tauler o d'una cobertura.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre solera de formigó collades amb morter  
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó.  
- Sobre envanets collades amb morter  
- Sobre corretges fixades mecànicament  
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó:  
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera  
- Replanteig de les peces  
- Clavat de les peces als tacs  
CONDICIONS GENERALS:  
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport.  
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.  
Toleràncies d'execució:  
- Junts entre llates:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER:  
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar 
l'adherència del morter.  
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment 
recoberts pel morter.  
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport.  
Penetració del clau:  >= 15 mm  
Separació entre claus:  <= 20 cm  
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER:  
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat 
de l'alçària de la llata, com a mínim, que ha de quedar reblert de morter.  
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.  
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim.  
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.  
Junts entre llates:  1 cm  
Separació entre fixacions:  <= 50 cm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER:  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Penetració del clau:  >= 15 mm  
Separació entre claus:  <= 20 cm  
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COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada 
amb la de la solera.  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.  
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.  
Junts entre llates:  1 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans.  
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin 
la seva posició durant el procés de formigonament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E5ZD - MINVELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5ZDV22G,E5ZD1G0D. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament 
vertical.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb 

morter  
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament  
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
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- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una 
filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics 

- Rejuntat i neteja dels junts  
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 

cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts  
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la 
coberta.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que 
impedeixi la filtració de l'aigua en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 
1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, 
l'element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.  
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:  
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
Pendent de la peça:  
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  

- Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
- Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total  

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament 
dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.  
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.  
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:  
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta 
s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada 
amb la recrescuda perimetral de la coberta.  
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 
coberta.  
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de 
la coberta.  
Volada màxima de la rajola:  
- Col·locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm  
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TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament 
vertical, ha de quedar encastada dins d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada 
posteriorment.  
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua.  
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
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'abocar el material.  
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:  
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.  
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL 
PENDENT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5ZHBDJ4,E5ZHAEP7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques  
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.  
- Bonera de fosa col·locada amb morter.  
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L  
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.  
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:  
- Fixada amb morter de ciment  
- Ancorada al formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Elements col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
Reixa ancorada al formigó:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar  
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:  
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant.  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió 
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats 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.  
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm  
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m  
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua  
Toleràncies d'execució:  
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- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm  
REIXA DE DESGUÀS:  
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.  
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm  
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm  
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm  
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm  
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total  
PROLONGACIÓ RECTA:  
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
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:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
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.  
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:  
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
REIXA CIRCULAR:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E612EM12,E612EM15,E612BR14BQDP,E612EU58. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada  
- Paret de tancament passant  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser no estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte.  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
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Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
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- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E614GPAE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Envà o paredó de tancament  
- Envà o paredó de tancament passant  
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- Doble envà articulat  
- Envà pluvial  
- Envà o paredó interior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  
- Paret vista:  ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives.  
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives.  
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:  
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de 
cada full.  
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.  
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Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals.  
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.  
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.  
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.  
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.  
ENVÀ PLUVIAL:  
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport.  
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.  
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.  
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+  
Regates :  
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E6185M1N. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, 
col·locats amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o 

d'una o dues cares vistes  
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista  
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes  
- Formació de pilar amb blocs encadellats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte.  
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L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos parcials:  

- Pilar: ± 20 mm 
- Paredó o paret: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems:  
- Pilar: ± 40 mm 
- Paredó o paret: ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
PARET O PAREDÓ:  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui 
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i 
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:  
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.  
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La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.  
El pilar ha d'estar travat a la paret.  
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.  
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.  
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm  
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de 
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 
s'ha d'humitejar.  
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
PARET O PAREDÓ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  
- Replanteig de les peces  
- Control de col·locació de les peces.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E61Z300H,E61ZR045. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.  
S'han considerat els elements següents:  
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer 

col·locats amb el mateix morter de la paret.  
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb 

fixacions mecàniques  
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials 

(formigó translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida)  
- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets 

de vidre emmotllat  
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb 

soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques si 
és de formigó  

- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred 
amb fixacions mecàniques.  

- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de 
ceràmica alleugerida  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:  
- Replanteig de la posició dels connectors 
- Col·locació de l'element  
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:  
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 
- Col·locació de les barres 
- Execució de les unions 
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments  
Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:  
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació 
- Fixació de l'element al suport  
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:  
- Replanteig de l'element sobre l'estructura 
- Neteja de la base 
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret  
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:  
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 
- Abocada i compactació del formigó  
TRAVADA DE PARETS:  
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat 
amb el mateix morter de la paret.  
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret 
i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.  
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer 
a portell.  
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets 
interiors de la peça sobre la qual es recolza.  
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La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o 
divisió.  
Separació del connector a la cara exterior:  
- En parets, paredons i envans per revestir:  >= 1 cm 
- En parets, paredons i envans vistos:  >= 2 cm  
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:  
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:  
- En parets construïdes amb peces d'argila:  

- Quantitat de connectors:  >= 4/m2 
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció):  <= 60 cm 
- Ancoratge en parets i paredons:  >= 5 cm  

- En parets de blocs de morter:  
- Separació horitzontal dels connectors:  <= 60 cm 
- Separació vertical dels connectors:  <= dues filades  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:  
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:  
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm 
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm  
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada 
per la DF 
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF 
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm  
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:  
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:  
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret. 
Ha de quedar anivellat i aplomat. 
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació. 
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires. 
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La 
llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més 15 mm. 
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre 
elles ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:  
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus 
plecs.  
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la 
paret.  
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la 
paret.  
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament 
embegut en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb platina de dos plecs.  
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions 
mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el morter del junt.  
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.  
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant 
segons les especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida 
d'obra. 
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.  
Separació horitzontal entre ancoratges:  <= 5 m  
Separació vertical entre ancoratges:  <= 4 m  
Llargària de l'ancoratge:  10 cm  
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació:  ± 2 mm/m  
- Llargària de l'ancoratge:  ± 10 mm  
- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  ± 10 mm  
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats 
que dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.  
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:  
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.  
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords.  
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí.  
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:  
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Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords.  
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:  
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.  
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de 
qualitat estructural bàsica.  
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment 
d'utilitzar-los.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CONNECTOR O ANCORATGE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
ARMADURA:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
FORMIGÓ:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E652UT04,E652UT05,E65262AY,E652UU10,E652I300,E652UT01,E65264DY,E65264AY. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
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- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E65Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E65ZUU01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Corbat d'una placa de guix laminat, mitjançant la humectació de la cara interior amb aigua i 
l'adequació de la placa a la curvatura d'un motlle prefabricat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de la placa sobre una superfície plana amb la cara a humectar a la vista 
- Mandrinada de la superfície de la cara vista de la placa amb corró 
- Humectació de la superfície de la cara vista de la placa amb corró humitejat amb aigua 
- Col·locació de la placa sobre el motllo amb la curvatura adient 
- Fixació d'un dels extrems de la placa a la guia del motlle 
- Curvatura de la placa de forma lenta resseguint la curvatura del motlle 
- Fixació de l'extrem lliure de la placa a la guia del motlle 
- Assecat complet de la placa  
- Lliurar els extrems de la placa de les guies del motlle  
- Presentar la placa amb la curvatura desitjada   
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del motlle ha de ser estable i indeformable  
El conjunt del motlle estarà format per dues guies metàl·liques a modus de perfil u, aquestes 
es disposaran al inici i al final de la directriu de la curvatura i ortogonalment a aquesta, 
la directriu de la curvatura estarà formada per un tauler de fusta amb un dels seus extrems 
arrodonits amb el radi de curvatura desitjat.  
Les guies a on es col·locarà la placa, garantiran que no es pugui moure, mitjançant la 
col·locació d'una mordassa o llistó de subjecció  
La cara humitejada de la placa sempre serà la corresponent al radi interior de curvatura  
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Longitud perimetral de la placa en funció de l'angle intern:  
- Si l'angle = 90º, L=(r ·Pi)/2 
- Si l'angle = 180º, L=r ·Pi  
Radi de curvatura en funció del gruix de la placa:  
- Si g=6,5 mm, r >=300 mm 
- Si g=9,5 mm, r >=500 mm 
- Si g=12,5 mm, r >=1000 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

És posarà especial atenció a que la humectació de la placa sigui uniforme, es realitzarà 
aquesta operació tantes vegades com calgui fins aconseguir la curvatura de la placa  
L'adequació de la placa a la curvatura del motlle es realitzarà lentament, sense forçar la 
placa  
No es retiraran les fixacions de la placa a les guies del motlle, fins que la placa estigui 
completament seca  
Quan la curvatura de la placa prengui forma còncava, la cara vista i la cara humitejada seran 
les mateixes, quan la forma sigui convexa la cara vista i la humitejada seran contràries  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E6Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E6Z1U001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada, formigó armat o escuma de 
poliestirè expandit, amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa col·locada ha de ser estanca. 
Cal que quedi horitzontal, aplomada i ben fixada a l'obra. 
L'interior de la caixa col·locada ha de ser, com a mínim, 10 cm més llarg que el forat que 
cobreix. 
L'acord amb els paraments verticals ha d'estar rejuntat. 
Recolzament de la part inferior:  >= 3 cm  
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Toleràncies d'execució:  
- Posicionament:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Nivell: ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.  
La part de la caixa que hagi d'anar travada a l'obra, si és de material absorvent, ha de tenir 
la humitat necessària perquè no absorbeixi l'aigua del morter.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E711AEJ5,E71197C5,E713KD78. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes 

amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 

intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
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- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la 
membrana.  
Els acords de la membrana 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.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de 
quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
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¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compressible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina 
ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel 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.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
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- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 

específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 

plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- 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 
tals 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.  
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.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s'han de protegir, també, del sol.  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es 
realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per 
plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE EPDM I BUTIL ELASTOMÈRIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E761800A. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

140

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú 
sintètic no regenerat (butil).  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides o semiadherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.).  
Ha de ser estanca.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la 
membrana.  
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 DT o, en el seu 
defecte, la que estableixi la DF.  
Els acords de la membrana 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.  
En les membranes formades per una sola làmina, 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 20 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una 
regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de 
quedar segellada.  
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.  
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
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- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm  
Acords amb els paraments verticals:  
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm  
Cavalcaments:  
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
- Cavalcaments:  ± 5 mm  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Ha de quedar totalment adherida al suport.  
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions 
mecàniques.  
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, 
el que determini la DF.  
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  
El segellat ha de tenir la llargària prevista.  
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme.  
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 
- Sense adherir:  <= 3% 
- Clavada:  >= 30%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones 
per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
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 la làmina.  
MEMBRANA NO ADHERIDA:  
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada 
d'aigua sota la membrana.  
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions.  
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E77 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES TPO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7743271. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Impermeabilització amb membrana de làmines de poliolefines.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de ser estanca.  
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.  
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin 
per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.).  
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.  
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les 
soldadures siguin homogènies.  
Solapament de les unions:  >= 15 cm  
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 50 mm/m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. 
En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el 
vent les desplaci.  
Característiques del suport:  
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 

membranes.  
- Rugositats:  <= 2 mm  
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.  
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 
deteriorar-la.  
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de 
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas 
de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad 
coextruido con otros grados de polietileno.  
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E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7B11AA0,E7B21E0L,E7B111H0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
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Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7C29354,E7C2E771,E7C2P201,E7C2E671,E7C29654,E7C29461. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
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L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 
amb el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E7C4 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7C4RU10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb oxiasfalt  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

149

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

150

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E7C7 - AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7C7AI01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de polietilè expandit  
- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides.  
- Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
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L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin 
el sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7C9R810,E7C9T8C4,E7C9T8J4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb morter per a arrebossats  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar 
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència 
del morter.  
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la 
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E7CD - AÏLLAMENTS EXTERIORS  PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7CDU481,E7CDM441,E7CDM461. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
- Aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament exterior amb plaques, per a suport de revestiment continu:  
- Neteja i preparació del suport 
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment 
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport 
- Col·locació de les fixacions 
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
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Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU:  
La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu.  
En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), la malla ha d'anar reforçada.  
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.  
Ha de quedar ben adherida al revestiment.  
Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques:  <= 6 mm  
Cavalcament de la malla:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU:  
S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C.  
El suport no ha de tenir restes de productes que puguin impedir la correcta fixació de 
l'aïllament (desencofrants, pintura plàstica, etc.). En qualsevol cas es faran proves 
d'adherència abans de l'aplicació de l'adhesiu.  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
Característiques del suport:  
- Rugositats:  <= 1 cm 
- Fissures:  <= 1 mm  
La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques.  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les 
col·locat.  
El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de 
la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

E7CP - AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS ABSORBENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E7CPA500,E7CPUA01,E7CPAJS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació dels panells al parament.  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb 
les indicades a la DT.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7D69TK0,E7D6ZST1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per 
a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles.  
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d'incendi.  
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la 
imprimació antioxidant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos.  
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 2: Guía para la aplicación.  

E7DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7DZF2A1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base 

de capa de morter aïllant.  
- Segellat amb escuma  
- Aplicació de resines termoplàstiques  
- Col·locació de llana de roca  
- Col·locació de morter ignífug  
- Col·locació de coixinets intumescents  
- Col·locació d'abraçadores  
- Col·locació de passamurs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de tela metàl·lica:  
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
- Fixació de la tela sobre l'element  
Segellat amb escuma:  
- Preparació del junt  
- Reblert del junt amb escuma  
Aplicació de resines termoplàstiques:  
- Neteja i preparació de la superfície a protegir  
- Aplicació de la resina  
Col·locació de llana de roca:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts  
Col·locació de morter ignífug:  
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- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Col·locació de saquets intumescents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents  
Col·locació d'abraçadores:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'abraçadora  
Col·locació de passamur:  
- Fixació d'una de les plaques segellants al passamur  
- ol·locació del passamurs 
- ixació de l'altra placa segellant  
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de 
cobrir tota la superfície prevista.  
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.  
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina 
termoplàstica.  
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.  
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm  
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb 
el morter ignífug.  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.  
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.  
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància 
a cada costat de la paret o del terra.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.  
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.  
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- Temperatura d'ús:  1 a 35º C  
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm  
- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm  
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm  
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
El suport ha de ser net i lliure de greix.  
La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s'ha 
de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió.  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
El suport ha de ser net.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.  
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat 
l'espai per on passarà el cable.  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport 
temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O 
SAQUETS INTUMESCENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
SEGELLAT DE JUNTS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7J1AUW0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  
- Junts de dilatació intern:  

- Perfil elastomèric d'ànima circular 
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
- Placa de poliestirè expandit  

- Junts de dilatació externs:  
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
- Perfil de PVC amb forma d'U 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Junt amb perfil:  
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  
JUNT AMB PLACA:  
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

JUNT AMB PERFIL:  
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que 
s'han d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica.  
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol 
cop, sense més junts que els necessaris per construcció.  
JUNT AMB PLACA:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les 
condicions indicades.  

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7Z10U10,E7Z15MD0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió 

cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
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- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de raconera:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
Formació de matarracó amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter  
Col·locació de làmina de neoprè:  
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Arrebossat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final  
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:  
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.  
Ha de ser contínua.  
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el 
mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral.  
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.  
Toleràncies d'execució:  
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.  
Ha de tenir la superfície prevista.  
ARREBOSSAT A BONA VISTA:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
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- Aplomat:  ± 5 mm/m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat.  
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RACONERA O MATARRACÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
LÀMINA DE NEOPRÈ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E7Z3 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7Z3UFX5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Puntual  
- Lineal  
- Superficial  
S'han considerat els tipus de làmina següents:  
- Làmina bituminosa protegida o no  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixada amb adhesiu  
- Adherida amb oxiasfalt  
- Adherida en calent prèvia emprimació  
- Autoadherida  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar 
format per una banda recta i d'amplària constant.  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la 
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 
làmines de cautxú-butil.  
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.  
Amplària del reforç lineal:  50 cm  
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm 
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm  

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  
El suport ha de ser net.  
Característiques del suport:  
- Rugositats:  

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm 
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina  

- Humitat:  <= 5%  
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar 
abans de col·locar el reforç.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 
benzina les zones a unir.  
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Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura 
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb 
l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.  
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 
làmines no protegides, del sol.  
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de 
condicions per a les membranes que es reforcen.  
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 
aplicar calor.  
En el reforç adherit amb oxiasfalt, 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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES BITUMINOSES:  
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.  

E7Z5 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7Z52A06. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntual  
- Lineal  
- Superficial  
S'han considerat els tipus de làmina següents:  
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil)  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixada amb adhesiu  
- Adherida amb oxiasfalt  
- Adherida en calent prèvia emprimació  
- Autoadherida  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
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El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar 
format per una banda recta i d'amplària constant.  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la 
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 
làmines de cautxú-butil.  
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.  
Amplària del reforç lineal:  50 cm  
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm 
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm  

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  
El suport ha de ser net.  
Característiques del suport:  
- Rugositats:  

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm 
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina  

- Humitat:  <= 5%  
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar 
abans de col·locar el reforç.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 
benzina les zones a unir.  
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura 
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb 
l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.  
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 
làmines no protegides, del sol.  
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de 
condicions per a les membranes que es reforcen.  
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 
aplicar calor.  
En el reforç adherit amb oxiasfalt, 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.  
LÀMINES DE PVC O LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL COL·LOCADES AMB ADHESIUS:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar a les dues cares dels elements per unir i s'ha de pressionar. No han 
de quedar bosses d'aire.  
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui el reforç.  
Si la col·locació és amb adhesiu de cautxú sintètic dispers en betum, aquest s'ha d'aplicar en 
calent a una temperatura < 250°C. Abans s'ha d'aplicar una mà d'emprimació al suport d'obra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E81136B2,E81132B2,E811JDMG,E81132B1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
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El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.  
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El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

170

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E812 - ENGUIXATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8122212. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 
paraments.  
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El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 
paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els 
dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes 
exigides als paraments que els formen.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi 
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels 
forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
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ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals 
formin part, d'acord amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E81ZB9K0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.  
S'han considerat els materials següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.  
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb 
el sistema previst per al revestiment posterior.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels 
paraments.  
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E82 - ENRAJOLATS 
E825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E8252333. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada  
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors  
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 

existent, en interiors  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  
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- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- Neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E82C - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E82CUP1J. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  
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- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- Neteja del parament  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E83 - APLACATS 
E83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E83EUT02,E83EUT01,E83E14HB,E83E14GB. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i 
transformats de plaques de guix laminat  
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- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
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.  
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 modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir 
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
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El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de 
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de 
cobrir.  
Cal preveure de reforçar 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.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap a d'ésser la correcta.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E83FUU10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre perfileria  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
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- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig 
- Fixació de les plaques  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament 
de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les plaques  
- Segellat dels junts  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E83K - APLACATS DE FUSTA, FUSTA TRACTADA I COMPOSITES DE FUSTA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E83KPL10, E83KPL11, E83KPL12, E83KPL13, E83KRF01, E83KRF03, E83KRl10, E83KRl11, E83KRl12, 
E83KRl13, E83KRR10, E83KRR11,, E83KUB01, E83KUR01 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o 
materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de 
polietilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè 
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió 
- Col·locació dels junts d'expansió 
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.  
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar 
junts d'expansió. 
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. 
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts 
d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.  
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, 
o el doble del ample del post.  
Gruix làmina escuma polietilè:  >= 2 mm  
Distància dels posts perimetrals als paraments:  >= 12 mm,   > 0,15% Amplada del local  
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Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals :  >= 3 x ample post  
Amplada junt expansió:  >= 10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%  
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm  
- Distància entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.  
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:  
- Humitat relativa de l'aire:  

- Zones de litoral:  < 70% 
- Zones d'interior peninsular:  < 60%  

- Humitat del suport :  <= 2,5%  
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen 
al paviment acabat.  
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.  
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions 
sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. 
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.  
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

E83P - APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E83PPC01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments realitzats amb safates i remats fets amb pannells d'alumini conformats, 
col·locats amb fixacions mecàniques sobre subestructura d'alumini.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Replanteig de la façana 
- Col·locació dels suports dels perfils 
- Col·locació dels perfils de l'estructura de suport 
- Fixació de les safates o els remats a l'estructura  
CONDICIONS GENERALS:  
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 
etc.).  
S'han de respectar els junts estructurals.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm  
Distància entre les fixacions dels perfils:  <= 300 cm  
Volada del perfil respecte la fixació extrema:  <= 25 cm  
Llargària dels perfils :  <= 8 m  
Distància entre les fixacions dels pannells als perfils:  <= 50 cm  
Distància de les fixacions a les vores del pannell:  > = 10 mm  
Separació entre pannells:  > = 10 mm,  <= 20 mm  
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:  
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Nivell: ± 5 mm  
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- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m  
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm  
Toleràncies d'execució de l'aplacat:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància de les fixacions a les vores:  ± 2 mm  
FAÇANA VENTILADA:  
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi 
ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.  
Les obertures de ventilació han de quedar protegides per tal d'evitar la formació de nius 
d'insectes.  
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.  
Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:  
- Alçària de façana <= 1 m:  20 cm2/m  
- Alçària de façana > 1 m:  50 cm2/m  
Gruix de la cambra d'aire ventilada:  >= 20 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
La manipulació dels pannells (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer a taller.  
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de 
la placa.  
Si les fixacions son d'acer galvanitzat, cal interposar entre els elements d'alumini i els 
d'acer un separador aillant per evitar els efectes corrosius deguts al diferent potencial dels 
metalls.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SAFATES:  
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
REMATS:  
m de llargària executada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E84 - CELS RASOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E84HUC01,E844A220,E8443260LNUZ,E844UUU1,E84A5D1L,E844TR02,E844TR10. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

189

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de 
resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 
principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 
del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 
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plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició 
relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida.  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments 
obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, 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.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació 
per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 

ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i 

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
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- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats, formigons esquerdats, etc.)  
REGISTRES:  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de 
càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del 
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de 
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 
dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, 
etc.  
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- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 
singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 
ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en 
perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E865UU10,E865UU11,E865UU12,E865UU13. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
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- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara 
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats 
permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos 
per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E867FE02,E867FE03. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l'obra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície de suport 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines 
- Neteja dels junts  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 
s'exigeixin al parament acabat.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.  
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.  
La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Ha de tenir un color uniforme.  
Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.  
S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de 
transparència.  
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de 
numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma successiva 
per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E881GU50. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat 

en dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat  
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat 

raspat o rugós, o amb granulat projectat  
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat  
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 

al làtex o al plàstic  
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat 

ratllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades 
en fases diferents.  
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.  
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.  
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
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¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 
- Morter monocapa:  ± 5 mm/m 
- Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m  

MORTER MONOCAPA:  
Gruix:  >= 8 mm  
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:  
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció:  

- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m  

- Adherència (tracció vertical):  
- sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2  

Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 5 mm/m  
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:  
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.  
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat  
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm  
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:  
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de 

morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C  

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 
monocapa:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires 
de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment.  
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per 
l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, 
com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.  
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir 
pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.  
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Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no 
s'ha d'admetre lliscat.  
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h 
de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, 
parts engrunades ni d'altres imperfeccions.  
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les 
floridures.  
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:  
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.  
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat.  
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta 
última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 
brotxa i amb una esquitxada final.  
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, 
sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en 
calent.  
MORTER MONOCAPA:  
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.  
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de 
morter de ciment cal esperar dos mesos.  
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la 
rugositat necessaria per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig de 
sorra, decapat químic, etc.).  
Característiques del suport:  
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment  
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.  
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui 
fresca.  
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva 
aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha 
començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar la 
superfície per tal d'eliminar les restes.  
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després 
de l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els 
granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.  
ESTUCAT PINTAT:  
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.  
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REVESTIMENT EN PARAMENTS:  
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb 
els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
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- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Estesa o projectat de la pasta 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repàs i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repàs i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
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E89 - PINTATS 
E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E894UPM2,E8940BJ0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
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SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-
3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E898 - PINTAT DE PARAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E898D240,E8989240,E898E240,E8985BN0,E898J2A0,E898K2A0,E898A240,E898MHN0,E898MU10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E8A - ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8A41U10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
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E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
E8B4 - ANTIGRAFFITI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8B41110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tractaments següents:  
- Recobriment antigraffiti  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recobriment antigraffiti:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació d'una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
ANTIGRAFFITI:  
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de 
garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
ANTIGRAFFITI:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
- Humitat relativa de l'aire superior a 80%  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.  
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S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de 
garantir l'adherència del vernís.  
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a 
tractar.  
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E8J - CORONAMENTS 
E8J1 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8J1316N. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter  
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter  
- Obra ceràmica  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
- Morter adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor 
prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals 
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:  
Amplària dels junts:  
- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm 
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 
- Maó:  10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària dels junts:  

- Rajola ceràmica:  ± 1 mm 
- Maó:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar.  
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons 
les instruccions del fabricant.  
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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E8J3 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8J36UR1,E8J36UR2,E8J36UZ1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Pedra natural o artificial collada amb morter  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor 
prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals 
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar.  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
morter.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

E8K - ESCOPIDORS 
E8K1 - ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8K1U001,E8K1B14N,E8K1D14N,E8K1DU01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents 
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts  
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la 
inclinació adequada.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
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La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a 
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Toleràncies d'execució de l'escopidor:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
ESCOPIDOR CERÀMIC:  
Sortint dels maons:  >= 2 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar.  
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de 
col·locar a trencajunts respecte a l'inferior.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

E8KA - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8KA1025,E8KA1026,E8KA1U50,E8KAEU50,E8KA1U51,E8KAEU51,E8KA1U52. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents 
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:  
- Neteja i preparació de les superfícies de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació i fixació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la 
inclinació adequada.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a 
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Toleràncies d'execució de l'escopidor:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
ESCOPIDOR DE PLANXA:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives 
que puguin fer malbé el metall.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall.  
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
ESCOPIDOR DE PLANXA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la 
col·locació de les peces.  
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades 
ni han de tenir nusos saltadissos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)  
- Segellat dels junts  
- Neteja dels paraments.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, 
ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

215

E8N - PECES ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
E8N9 - PECES ESPECIALS DE PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8N9SJ1G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts 
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, 
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del 
costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte 
els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de 
color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E921 - SUBBASES DE TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E921201L. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-
EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
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Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3).  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
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- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 
abans de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
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Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà 
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 
la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 
compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 
del Contractista.  
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E923 - SUBBASES DE GRANULAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9234B91. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E93628B1,E93616B0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 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 la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E93A14D0,E93A1U12,E93A13D0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 
amb morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 
MORTER DE CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-
los coincidir 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):  >= 30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

MORTER DE CIMENT:  
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El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 
Després s'ha d'estendre la beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una 
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 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 la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LLOSA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9C1143B. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E9C4 - PAVIMENTS DE TERRATZO SOBRE SUPORTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9C4PE01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de terratzo col·locats sobre suports de totxana o de morter de ciment.  
Formació de paviment sobre suports.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre suports:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm 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 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la 
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma 
UNE-EN 12825.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la 
quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre 
làmines asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

229

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Replanteig dels suports  
- Col·locació dels suports.  
- Col·locació de les peces del paviment.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9DCU270,E9DC1M33. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
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S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9GZA524. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.  
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
En el corronat o ratllat:  
- Acabat de la superfície del paviment  
En la formació del junt en formigó fresc:  
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
CONDICIONS GENERALS:  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

233

- Replanteig:  ± 1%  
CORRONAT:  
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
RATLLAT:  
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.  
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als 
eixos del paviment.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 
l'abocament, segons la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols.  
RATLLAT:  
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un 
altre material aprovat per la DF.  
CORRONAT:  
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat 
ha de ser aprovat per la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9JEG300. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment amb pelfut 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:  
- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 
- Pelfuts tèxtils 
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pelfut:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pelfut  
Pelfut de perfil d'alumini:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del perfil de remat 
- Col·locació de les tires autoadhesives 
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables  
Perfil perimetral:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva de l'element al suport  
PELFUT:  
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres 
defectes superficials.  
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la 
circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les 
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb 
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al 
suport.  
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%  
PERFIL PERIMETRAL:  
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomat.  
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.  
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La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir.  
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PELFUT:  
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al revestiment acabat.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
PERFIL PERIMETRAL:  
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords.  
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PERFIL PERIMETRAL:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9S11U10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o 
d'altres defectes visibles.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Ressalts entre peces: < 2 mm  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al paviment acabat.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 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.  
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Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E9U - SÒCOLS 
E9UA - SÒCOLS D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9UAU001,E9UAU020,E9UAUPR1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local 
estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser 
net.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E9V - ESGLAONS 
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9V2A5RN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta 
amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.  

E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9VZ1211. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 
seu cas.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes 
que en disminueixin la resistència o la qualitat.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de 
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de 
les peces han de quedar plens de morter de ciment.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
El suport ha de ser net i humitejat.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9Z2A100. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Rebaix 
- Polit 
- Abrillantat  
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a ser polida posteriorment.  
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les  
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes.  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra  
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo 
preparat per a ser envernissat posteriorment. 
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada. 
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb 
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.  
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REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de 
rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra 
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície 
completament preparada.  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la 
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament. 
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la 
superfície que es tracta estigui completament seca.  
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions 
ambientals d'humitat relativa i temperatura.  
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i 
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els 
següents:  
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies 
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies 
- Adhesius de dos components:  4 dies  
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament 
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del 
vernís i de la fusta instal·lada. 
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres. 
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La 
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la 
fusta. 
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9Z4AA18,E9Z4A615. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
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Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9Z5UAA1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació del junt 
- Col·locació del tapajunts  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes 
superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al 
paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.  
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Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EA1DFU01,EA1DFU03,EA1DFU02,EA1DFU04,EA1DFU05,EA1DFU06. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a 
un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o 
directament sobre la fàbrica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat.  
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.  
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de 
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EABGMU11,EABGMU10,EABGFH01,EABGFH10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes 
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- 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 
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- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
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.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
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.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAF3AL01,EAF3AL02,EAF3AL03,EAF3AL04,EAF3AL05,EAF7AB01,EAF7AB10,EAF7AB11,EAF7AB04,EAF7AB05,EAF3
AL06,EAF7AB02,EAF3AL07,EAF3AL08,EAF3AL09,EAF3AL10,EAF3AL11,EAF3AL12,EAF3AL13,EAF7AB03. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 
amb els tapajunts col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements  
Portes:  
- 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  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EAM1UV01,EAM1UAA5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, 
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament 

col·locats 
- Neteja del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.  
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes 
per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i 
formigó.  
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.  
Franquícia de les portes amb la instalació:  
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.  
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant 
per la inferior.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Replanteig. 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
- Segellat dels vidres fixos. 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament 

col·locats. 
- Neteja del conjunt.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAQDUF03,EAQFUF06,EAQFUF07,EAQDUF08,EAQDUF09,EAQFUF13,EAQDUF11,EAQDUF12,EAQFUF14,EAQFUF15,EAQF
UF16,EAQFUF17,EAQFUF18,EAQDUF19,EAQDUF22,EAQDUF24,EAQDUF20,EAQDUF21,EAQDUF23,EAQDUF50,EAQDUF51
,EAQDUF52,EAQDUF53,EAQDUF54,EAQDUF55,EAQAUF01,EAQAUF02,EAQFUF04,EAQDUF25,EAQDUF56,EAQDU100,EAQ
DU101,EAQDU102,EAQDU103,EAQDU104,EAQDU105,EAQDU106,EAQDU107,EAQDU108. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EASAEI07,EASAEI08,EASAEI09,EASAEI11,EASAEI10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
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En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

EASA7 - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

EAU - DIVISÒRIES MÒBILS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAU1U120,EAU1U121. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor 
metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat 
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir 
provisionalment locals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments 
- Col·locació dels mòduls 
- Comprovacions de funcionament 
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- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.  
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.  
Les característiques han de ser les especificades en la DT.  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles 
després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a 
instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de 
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.  
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de 
l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.  
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del 
projecte.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti 
més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que 
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte  
funcionament.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
EAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAV7F964. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i 
subjectades a un corró que permet aixecar-les.  
S'han considerat els tipus de persianes següents:  
- Persianes enrotllables d'alumini lacat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar 
- Introducció de les persianes a les guies 
- Subjecció al corró 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.  
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana 
estigui desenrotllada. 
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes. 
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls. 
Penetració de la persiana tancada 
a l'interior de la caixa de la persiana:  >= 10 cm 
Franquícia entre la persiana i les guies:  5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  2 mm/m (enfora)  
- Verticalitat de les cadenes:  ± 1 mm 
- Franquícia entre la persiana i les guies:  ± 1 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o 
dificultar-ne el moviment.  
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PERSIANES D'ALUMINI LACAT:  
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m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm 
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat 
- Amplaria mínima: 1,5 m  
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de 
suspensió.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 19 de octubre de 1974, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDP/1974: Fachadas. Defensas. Persianas.  

EAVM - PERSIANES DE GELOSIA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAVMUA01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre 
fàbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils  
S'han considerat els materials següents:  
- Acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció  
CONDICIONS GENERALS:  
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm  
PERSIANES GELOSIES FIXES:  
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb la 
DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.  
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S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra 
impactes durant tot el procés constructiu.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EAVZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERSIANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAVZK000,EAVZ0AD0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Motor per a persiana o cortina enrollable  
S'han considerat els tipus següents:  
- Motor per a persiana o cortina enrollable que es situa dintre de l'eix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Muntatge de mecanismes, elements de transmisió, connexió a la xarxa, etc 
- Feines d'ajust dels recorreguts i finals de carrera 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del 
fabricant.  
Els equips que ho requereixin han d'estar connectats a la xarxa d'alimentació i protecció 
elèctrica i a 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. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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Aquesta partida inclou el material auxiliar per a realitzar les fixacions i connexions amb els 
mecanismes  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAZ1UU10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, 
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
- Segellat dels forats de la porta  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.  
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
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EB12 - BARANES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB12U010,EB12U011. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

EB14 - PASSAMANS PER A BARANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB14UAA1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb 
l'usuari.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
Pórtland, protegits contra la corrosió.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària 
entre passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés 
d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament 
fixat al suport.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

EB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB15UV90,EB15UB01,EB15UB02,EB15UB03,EB15UV10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
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- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
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* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
EB32 - REIXES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB32U001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, 
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions 
mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment 
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han 
d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EB7 - PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB71UA20,EB71UC10,EB71UH20,EB71UE40. 

EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EC151D01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre laminar de seguretat  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:  
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
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- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
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¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre laminar o de protecció al foc:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat 
en tot el seu perímetre.  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
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- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

EC1G - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA 
LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EC1GVV01,EC1GVV02,EC1GVV03. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
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¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
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¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED11 - DESGUASSOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED111E11,ED111E31,ED111E21,ED111E71. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 
baixant, caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 
ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions:  
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED15J871,ED15B771. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.  
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.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu 
recorregut.  
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.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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.  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

ED1V - VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ PER A DESGUASSOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED1V1171. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de dispositius airejadors de canonades d'evacuació.  
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació de la vàlvula o del sifó a la seva posició definitiva 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
La unió amb el tub ha de ser estanca a l'aire. La vàlvula serà hermètica quan estigui tancada, 
i el seu funcionament serà correcte dintre dels intervals de temperatura especificats.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, 
retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

ED35 - PERICONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED352566,ED353JS2,ED353JS1,ED35JS01,ED35JS02,ED35JS03,ED35JS04,ED35JS05,ED35JS06,ED359355. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat "in situ":  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 

tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó 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 trencajunts 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.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
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 
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- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
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.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  
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ED3F - PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED3F3440. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

ED5 - DRENATGES 
ED51 - BONERES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED5154JM,ED51LDJ1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial 
dels paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT  
Elements col·locats amb morter:  
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements fixats mecànicament:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Fixació d'acord amb DT 
- Col·locació reixa 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements 
s'instal·lin d'acord amb la DT.   
BONERA:  
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El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió 
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  
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, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.  
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm  
MORRIÓ:  
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel 
fabricant.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
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:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
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.  
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:  
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que 
indiqui la DT  
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux 
eficient d'aigua cap a elles. 
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i 
de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BONERA:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
MORRIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED7FBB7P,ED7FBB8P,ED7FR113,ED7FR213,ED7FR313,ED7FR413,ED7FR513. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
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.  
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 s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
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Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
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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.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 
les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC SOTERRATS:  
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant 
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de 
registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EDKZA880. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE41GU10,EE41GU11,EE41GU12,EE41GGC7,EE41GGCC. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.  
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Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia.  
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la 
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 
85ºC. 
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en 
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la 
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del 
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
TRAM HORITZONTAL:  
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment 
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.  
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels 
condensats.  
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests 
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de 
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.  
TRAM VERTICAL:  
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i 
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.  
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i 
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la 
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats 
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin 
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.  
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els 
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el 
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de 
divergència iguals o inferiors a 15°.  
BOCA DE SORTIDA:  
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.  
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.  
ACCESSORIS:  
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.  
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de 
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i 
proveït d'una tapa de tancament.  
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la 
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de 
materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

293

En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar 
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la 
normativa vigent. 
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran 
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer 
modificacions als elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
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- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 
ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  
- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 
(m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE42Q412,EE42Q112,EE42Q812,EE42H4S2,EE42C814. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
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- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els 
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el 
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan 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.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. 
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub 
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el 
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material 
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més 
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància 
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de 
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o 
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures 
d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al 
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar 
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions 
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
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La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-
ocells o element similar. 
Ha d'estar separada:  
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a 
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre 
exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició 
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del 
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant 
tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
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- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat 
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les 
unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el 
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de 
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament 
i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la 
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant 
englobar les diferents zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE44CJS1,EE44CJS2,EE44CJS3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes flexibles muntats superficialment.  
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S'han considerat els materials següents:  
- Capes d'alumini, fibra i PVC  
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i 

accessoris  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.  
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser 
de radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa 
galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.  
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels 
rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport 
d'abraçadores.  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o 
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
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- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat 
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les 
unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el 
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de 
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament 
i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la 
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant 
englobar les diferents zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE51KQ10,EE51ET10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. 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.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan 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.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. 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.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
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.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante.  

EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE52Q12A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes metàl·lics penjats del sostre  
- Conductes metàl·lics penjats de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes metàl·lics:  
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. 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.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest.  
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No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan 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.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
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 en la paret o en el sostre, segons quina sigui la 
seva situació.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre 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  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
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.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, 
de sección rectangular. Dimensiones.  

EE5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE5Z1100,EE5Z5700,EE5Z5500. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Junt elàstic antivibratori, col·locat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat entre conductes 
- Col·locat entre el conducte i el ventilador  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació de la cinta 
- Comprovació de l'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha 
de ser estanca a la pressió de prova i a la de funcionament.  
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida 
d'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EEA1 - CAPTADORS SOLARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEA16DC5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Captadors solars de tubs de buit, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels captadors solars  
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
No s'han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació.  
No s'han de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 
60°C.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.   
El subministrador ha de fixar la mínima temperatura que permet el sistema. Totes les parts que 
estiguin exposades a l'exterior han de suportar la temperatura especificada sense que es 
produeixin danys permanents en el sistema.  
Els elements de la instal·lació han d'anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si 
es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament protegit contra la 
corrosió.  
L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels 
components de la instal·lació. 
Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que no 
produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses pel fabricant.  
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements.  
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Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 
d'acord amb la reglamentació vigent.  
Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes 
amb la part fixa de la instal·lació.  
Les connexions han de ser estanques.  
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la 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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats.  
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest 
període les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegint-les de l'entrada de 
brutícia.  
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la 
instal·lació.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat 
pel fabricant.  
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les 
rebabes que hi puguin haver.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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EEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEAZA300. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Omplerta d'instal·lacions d'energia solar tèrmica amb fluid caloportador.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Obertura dels taps de purga de la instal·lació  
- Aportació del fluid caloportador  
- Tapat dels taps de purga  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de l'obra dels bidons i restes de materials  
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i 
tipus de fluid caloportador especificades a la DT.  
Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid 
caloportador.  
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  
No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instal·lació.  
El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la 
instal·lació.  
La prova de servei ha d'estar feta.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El fluid caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la DT.  
Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme l'omplerta de la instal·lació. 
Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a la radiació 
solar.  
Els purgadors s'han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid 
caloportador.  
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.  
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació es procedirà a la retirada de l'obra 
dels bidons buits, restes de materials, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

l de volum de fluid caloportador que realment admet la instal·lació, amidat segons les 
especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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EEB1 - CORTINES D'AIRE 
EEB15522 - Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 
10 a 12 m/s i un cabal màxim de 3000 a 4000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V , amb 
2 posicions de velocitat, col·locada mural 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cortines d'aire, col·locades.  
S'han considerat els següents tipus de cortines d'aire: 
- Cortines d'aire convencionals 
- Cortines d'aire amb batería d'aigua 
- Cortines d'aire amb resistència eléctrica  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Cortines d'aire amb carcassa exterior, muntades superficialment 
- Cortines d'aire sense carcassa exterior, muntades encastades al cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 
- Connexió del circuit d'aigua 
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.  
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
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Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.  
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat 
als mateixos.  
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular 
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. 
Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.  
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.  
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
Toleràncies d'instal·lació:  
Posició:  ± 20 mm  
Nivell:  ± 2 mm  
CORTINES D'AIRE ENCASTADES AL CEL RAS  
La reixeta de sortida d'aire ha de quedar enrasada amb el cel ras.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el 
seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  
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Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, 
cap a la xarxa de distribució.  
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 

indicacions del fabricant.  
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats. 
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de purga.  
Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament de les cortines 
d'aire: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d'aire, consum 
elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.  
Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Manteniment de la instal·lació.  
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar 
especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents 
zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEC1 - HUMIDIFICADORS 
EEC1UJS1 - Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i una 
capacitat de 20 kg/h, col·locat i connectat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Humidificador de vapor trifàsic.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió del circuit de l'aigua. 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
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 instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EEC4 - RECUPERADORS DE CALOR 
EEC42JS2 - Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP 
2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada 
eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, 
amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una etapa de filtració F6 per a 
extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 25 mm de gruix 
fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix 
al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols 
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres 
d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà 
injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de 
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions 
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral, amb quadre de 
control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i 
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració 
i impulsió. 
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament 
amb cabal constant, programació per free-cooling per temperatura, presostats en 
filtres, actuador de comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta amb 
protocol modbus 
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Humidificador de vapor trifàsic.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió del circuit de l'aigua. 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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 en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
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 instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
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No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EED5 - UNITATS EXTERIORS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
EED5NJS1 - Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de 
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema 
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb 
calefacció contínua, potència frigorífica de 73 a 78 kW i potència calorífica de 83 a 
88 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.4, potència elèctrica aproximada 
absorbida en fred 17,976 kW i en calor 19,432 kW, elevada eficiència estacional 
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, 
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mòduls, 
col.locada

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
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- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més:  
- Connexió al conducte  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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 en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
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.  
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 instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  
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Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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 l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 

indicacions del fabricant.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es 
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les 
diferents zones.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris.  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EED9 - CAIXES RECUPERACIÓ PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
EED92JS1 - Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en 
instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas 
refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 12 sortides, tensió 
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.13 kW com a màxim, 
col·locat

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més:  
- Connexió al conducte  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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 en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
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.  
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 instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
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No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta 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 aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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 l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 

indicacions del fabricant.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es 
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les 
diferents zones.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris.  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEDE - UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE 
EEDE1JS3 - Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, 
de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W de 
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió 
estàndard, R410 A, col.locada 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
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- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més:  
- Connexió al conducte  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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 en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
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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.  
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 instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta 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 aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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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 l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 

indicacions del fabricant.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
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- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es 
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les 
diferents zones.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris.  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEK11R01,EEK11R02,EEK11R03,EEK11R04,EEK11R05,EEK11R06,EEK11R11,EEK11R12,EEK11R13,EEK11R14,EEK1
1R15,EEK11R16,EEK11R17,EEK11R18,EEK11R19,EEK11R20,EEK11R21,EEK11R07,EEK11R08,EEK11R09,EEK11R10
.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
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 a la seva part inferior.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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EEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEK27737. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
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 a la seva part inferior.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

EEK8 - DIFUSORS LINIALS 
EEK85JS1 - Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 55 mm d'amplària, 
anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca 
de connexió circular de 160 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de 
llargària, muntat suspès al sostre 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.  
S'han considerat els tipus d'elements següents:  
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació 
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els trams frontals:  
- Replanteig de la instal·lació 
- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió 
- Muntatge del difusor al plènum 
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb el cel ras 
- Orientació de la sortida d'aire 
- Connexió de la tovera al conducte de l'aire 
- Ajust de la comporta de regulació 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:  
- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació 
- Anivellació amb el cel ras 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.  
Els elements que conformen el difusor lineal han de quedar enrasats al cel ras amb els 
accessoris d'instal·lació adients.  
El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d'estar fets 
segons les especificacions de la DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d'estar feta amb 
els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé expressament aprovats per aquest. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la 
instal·lació i els elements de l'obra.  
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.  
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la boca de 
connexió. La unió ha de ser estanca.  
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte. 
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació. 
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, 
retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

EEKD - REGULADORS DE FLUX RECTANGULARS 
EEKDA73G - Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació 
volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre un difusor rectangular 
EEKD - REGULADORS DE FLUX RECTANGULARS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre un difusor rectangular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del regulador al conducte de distribució 
- Fixació del difusor al regulador 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al conducte i acoblat al difusor 
rectangular. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació del cabal d'aire.  
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

EEKN - REIXES D'INTEMPERIE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEKN1JS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer 
inoxidable, fixades al bastiment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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 DF 
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. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EEKP - COMPORTES TALLAFOCS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEKPA311,EEKPA211,EEKPG611,EEKP2211,EEKP4911,EEKP4411,EEKP2JS1,EEKP2JS2,EEKP2JS3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb 
altres parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin 
afectar el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment 
accessibles un cop col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de 
ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT 
del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar 
vibracions o sorolls inacceptables.  
COMPORTES TALLAFOC:  
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al 
voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts 
amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel 
fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc 
inferior al de la pròpia comporta.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al 
projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a 
eliminar les rebaves que hi puguin haver. 
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.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EEKS - SILENCIADORS RECTANGULARS DE CEL·LES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEKS3JS1,EEKS3JS2,EEKS3JS3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Silenciadors per a instal·lacions de ventilació, col·locats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Silenciadors rectangulars de cel·les 
- Silenciadors cilíndrics  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Silenciadors muntats als extrems de conductes o màquines 
- Silenciadors fixats a elements de la construcció, per a sales de màquines o sales tècniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT del fabricant 
- Col·locació del silenciador en la seva posició definitiva 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes  de materials, etc i disposició d'aquests per a 

la correcta gestió de residus.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
SILENCIADORS MUNTATS A L'EXTREM DE CONDUCTES O MÀQUINES:  
El silenciador ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al 
llarg de tot el perímetre.  
La unió del silenciador ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.  
SILENCIADORS FIXATS A ELEMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
El junt entre el silenciador i l'obra ha de ser estanc.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara 
embalatges, retalls de junts, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

EEM9 - VENTILADORS EN LÍNIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEM93451,EEM93AD1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de 
circulació de l'aire resultant.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible 
sigui adient.  
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de 
l'aparell.  
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.  
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables 
per al seu manteniment.  
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui 
realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el 
sentit de circulació de l'aire resultant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 

ventilador.  
- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 
(m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEP3 - BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEP31155. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de 
l'aire a l'exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o 
locals.  
S'han considerat els tipus d'elements següents:  
- Boca d'extracció 
- Silenciador acústic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Boca d'extracció:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'element al conducte d'extracció 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
- Regulació del cabal  
Silenciador acústic:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Situació de les boques d'extracció:  
- Separació del sostre:  < 10 cm 
- Separació de les cantonades:  > 10 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
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. 
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les 
especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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.  
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els 
habitatges estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals 
ajustant les boques d'extracció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU11113. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema.  
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.  
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.  
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.  
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta.  
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  
El seu eix principal ha de ser vertical.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.  
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.  

EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU4U005. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element 
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
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En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

EEU6 - MANÒMETRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU6U001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'anar connectat a la xarxa.  
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i 
indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat 
i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell 
mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
EEV2C203 - SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA 
EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA -20..50 
°C, HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67. ELEMENTS 
SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE 
HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ 
HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160 A. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT 
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de 

qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip.  
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Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEV3 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
EEV3C732 - DELTA eBM-d800 
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i 
connectats.  
S'han de considerar els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, 
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  
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- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEV4C604,EEV4C605. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i 
connectats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  
- Cables per a la transmissió i recepció de dades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.  
CABLES DE DADES:  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
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S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del 
cable.  
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del 
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la 
instal·lació.  
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit 
al feix dels conductors.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES DE DADES:  
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEV5C116,EEV5C500,EEV5C607. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes 

(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.) 
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions  
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:  
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- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
- Prova de servei  
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal·lacions:  
- Preparació de la zona de treball  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
- Prova de servei  
En el programari per al control centralitzat d'instal·lacions:  
Programari:  
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, 
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:  
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la 
instal·lació.  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EEVC - QUADRES DE CONTROL 
EEVC5005 - SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE 
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT 
DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA.  MODEL: CCONTROL SOLAR TÈRMICA. INCLOU PROGRAMACIÓ, 
ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 
AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC 
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de 

qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
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La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EEVG - COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEVG1651. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Comptadors de calories, col·locats. 
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:  
- Comptadors de tipus compacte 
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els comptadors de tipus compacte:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada) 
- Connexió de les sondes de temperatura 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del mesurador de cabal 
- Muntatge de les sondes de temperatura 
- Muntatge del comptador de calories 
- Muntatge de l'emissor 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El 
fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al 
cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de 
regular el cabal destinat a un usuari. 
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El 
mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn. 
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura 
i la resta de components de l'equip. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per 
aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que 
l'envolten. 
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar 
muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest. 
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal. 
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de 
comptadors d'energia tèrmica. 
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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 l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.  

EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEZG4000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics  
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- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:  
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l'estanquitat  
En la càrrega dels fluids frigorífics  
- Preparació de la zona de treball  
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit  
- Aportació del fluid frigorífic  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:  
- Preparació de la zona de treball  
- Aportació de l'oli anticongelant  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació 
que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component estan en 
condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de vigència de la càrrega.  
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.  
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:  
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic 
especificats a la DT.  
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del 
fabricant.  
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del 
compressor.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a 
manipular aquests productes.  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, 
etc.  
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.  
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.  
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la 
retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del 
compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant.  
GASOS REFRIGERANTS:  
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de 
l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 
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Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GASOS REFRIGERANTS:  
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.  
FLUIDS:  
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les 
especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EF11HB22,EF11HA22,EF11H922,EF11H822,EF11H722,EF11H622,EF11H411. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades 
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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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.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
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.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
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.  
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.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
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.  
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.  
Distància entre suports:  
+------------------------------------------+ 
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 
¦    nominal  ¦----------------------------¦ 
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦ 
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 
+------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
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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.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins 
el valor indicat a la DT.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
EF52A3B1 - Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, 
segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i 
col·locat superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest 
tipus.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
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.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
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.  
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.  
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Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos.  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
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- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EF5A - TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
EF5AA3B1 - Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta 
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

EF5B - TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
EF5B86B1 - Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, 
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
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S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
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En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest 
tipus.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
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.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
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.  
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.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
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TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos.  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
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Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
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La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EF5J - KITS DE CONNEXIÓ PER A LÍNIES DE GAS REFRIGERANT 
EF5J1JS2 - Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un 
sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per 
una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de 
gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els 
adaptadors de coure, soldat per capil·laritat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
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- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest 
tipus.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
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.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
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.  
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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.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos.  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EF92 - TUBS MULTICAPA DE POLIPROPILÈ 
EF925PBE - Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 
32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de 
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
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Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució 
de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  
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.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
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.  
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. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per 
tal de compensar les dilatacions.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
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¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+  
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
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.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

377

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EFB - TUBS DE POLIETILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFB1A625,EFB15655,EFB1C625. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
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.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
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¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
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.  
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. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
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- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
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.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
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Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EFM1 - MANIGUETS ANTIELECTROLÍTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFM11JS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Maniguets antielectrolítics amb unió roscada, muntat entre tubs, o entre tubs i accessoris. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació del tub que ha de rebre el maniguet, amb estopa, pasta i cintes o junt 

elastomèric 
- Roscat del maniguetal tub 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema.  
No ha de presentar fuites a la pressió i temperatura de treball.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EFM2 - MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFM25630. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per 

capil·laritat.  
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats 
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 
permetre'n el muntatge i el desmuntatge.  
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.  
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

384

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

EFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
EFQ334BL - Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten 
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, 
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una 

generatriu  
- Tubs amb escumes elastomèriques  
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals 

encadellats  
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix.  
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.  
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar 
entre elles i han de quedar a pressió.  
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals 
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.  
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En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall 
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o 
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o 
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  
- Conductivitat tèrmica de referència  
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- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per 
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons 
justificació de projecte i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

EFR1 - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
EFR11512 - Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de 
diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una 

generatriu  
- Tubs amb escumes elastomèriques  
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals 

encadellats  
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix.  
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.  
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar 
entre elles i han de quedar a pressió.  
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals 
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.  
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall 
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o 
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o 
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  
- Conductivitat tèrmica de referència  
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per 

al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons 
justificació de projecte i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG11CDU2,EG1167U2,EG11CD62. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons 
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
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Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
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- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG121D02. 

EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG13JSSK,EG13U010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
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La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG151422,EG151212. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG161321. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG1A - ARMARIS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG1AU001,EG1AU008,EG1AJSS4,EG1AJSS1,EG1AJSS5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG1P - CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG1PUA16,EG1PU1A2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha 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 entre 0,50 i 1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
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 DT.  
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, 
la qual 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:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
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- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG21RD1G,EG21H51J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer 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  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG22H715,EG22H915,EG22HA15,EG22H811. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub 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 què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre 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 A SOTA D'UN 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.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

399

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG23E815. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i 
muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 

accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
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.  
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Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG2C - SAFATES AÏLLANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG2C3E42,EG2C2E42. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Directament sobre paraments verticals 
- Sobre suports horitzontals 
- Sobre suports verticals 
- Suspesa de paraments horitzontals 
- En terra tècnic 
- Encastada 
- En forats d'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 
- Fixació i anivellament dels suports 
- Fixació de la safata 
- Tall als canvis de direcció i cantonades  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre 
suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i 
cargols.  
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 
mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG2DE8D7,EG2DE8E7,EG2DE8F7,EG2DE8H7,EG2DCGK7,EG2DCGF7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de 
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la 
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el 
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel 
fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa 
safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de 
poder doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG3121C6,EG3121A6,EG315686,EG312182,EG312696,EG312686,EG312656,EG312636,EG312354,EG312324,EG31
2334,EG312344,EG312674,EG312664,EG312654,EG312644,EG312634,EG312C26,EG3121B6,EG312196,EG312376
,EG312366,EG31F146. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
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.  
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 ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, 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  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

408

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
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.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG325134,EG325154. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a 

quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió 
assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
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.  
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 ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
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El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG380802,EG380907,EG380A02,EG380702. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates.  
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Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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EG3B - PLATINES DE COURE NUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG3B8502,EG3B1102. 

EG3R - DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA PER A SISTEMA DE CONNEXIÓ RÀPIDA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG3RJSS1,EG3RJSS2,EG3RJSS5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de distribució elèctrica amb sistema de connexió ràpida, col·locats.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes repartidores muntades superficialment  
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
- Connectors muntats sobre suports en caixa de mecanisme modular o connectats a l'extrem del 

cable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixes repartidores:  
- Col·locació i anivellament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips i preses de connexió ràpida 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
En connectors:  
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa de mecanismes, en el seu cas 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT o en el seu defecte la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
CAIXES REPARTIDORES:  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
Han de ser accessibles els connectors que suporta.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió de ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de connexió ràpida han 
d'estar fetes. 
La continuïtat del subministrament elèctric ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
CONNECTORS:  
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El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes o a l'extrem del cable.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS I CONNECTORS:  
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 
fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG415D - Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
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 
a tal fi 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:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
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3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
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Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
EG415DJH - Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
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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 
a tal fi 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:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
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- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG42X010,EG426BJK,EG42529H,EG426B9H,EG42539H,EG426CJH,EG4253JH,EG42JCKK,EG4253JK,EG426C9H,EG42
6CJK,EG4252JH. 

EG43 - TALLACIRCUITS DE GANIVETA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG43E132,EG43A132. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins 
a 630 A, amb base grandària "0  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
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La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent.  
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  
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EG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4662A2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus 
ganiveta o cilíndrics.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors.  
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la 
DF.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva 
superfície de col·locació.  
Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa 
de la base del quadre mitjançant visos.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació s'ha de fer sense tensió.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

427

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG47 - INTERRUPTORS MANUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG47434E,EG47232F,EG4723. 

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
EG482325 - Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat 
d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN 
EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
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S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament 
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a 
aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i 
atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

430

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG48B44C - Protectorp/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4 mòd.DIN,col. 
EG48B44CJ1V4 - Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie 
Protecció Sobretensions Permanents de SIMON 
EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
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Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament 
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a 
aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i 
atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG49 - INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG49U025. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra:  
- Programadors horaris de tipus analògic 
- Programadors horaris de tipus digital 
- Programadors astronòmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i nivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar 
el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual.  
Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 
Ha de quedar connectat a la xarxa.  
Ha de quedar feta la prova de servei. 
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.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
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- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG4R - CONTACTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4R4CR0,EG4RJSS1,EG4R4FL0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.  
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de 
la base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

437

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

438

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG4S - TRANSFORMADORS D'INTENSITAT PER A DIFERENCIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4S2221. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Transformadors d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 o 0,5 A, relació de 
transformació fins a 2000/5 A, subjectat amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

EG4W - BORNS DE CONNEXIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4W11C0,EG4W11B0,EG4W11A0,EG4W1160,EG4W1140,EG4W11D0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Borna de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntada sobre perfil DIN  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
- Execució de les connexions  
- Comprovació de la unitat d'obra  
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
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.  
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG4Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4ZU010,EG4ZJSS3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica. 
S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent:  
- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'unitat d'obra 
- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor 
- Connexió de la bobina al relè diferencial 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i els components de l'equip.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió.  
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'element.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EG51 - COMPTADORS 
EG51UE02 - Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador 
trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, 
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, 
inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva 
fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
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El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la 
seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la 
seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual 
actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
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- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG5A - TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 
EG5A9222 - Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 60/5 A, una 
potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat 
superficialment

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
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- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva 
fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la 
seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

448

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la 
seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual 
actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG5C - MÒDULS DE COMUNICACIONS PER A COMPTADORS 
EG5CJSS1 - Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a 
consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar en carril DIN, 
incloent proteccions i cablejat interior, col·locat. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva 
fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
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El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la 
seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària 
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la 
seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual 
actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
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- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EG61 - CAIXES PER A MECANISMES 
EG61CSC6 - Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, 
de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat 
superficialment

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
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- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

455

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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
EG62JSS8 - Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el 
registre d'usuari configurable. Instal·lat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
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S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
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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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
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La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG63 - ENDOLLS 
EG63815J - Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa 
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada sobre 
caixa o bastidor 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
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INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
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Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

465

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG64 - POLSADORS 
EG64JSS1 - Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit 
material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
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No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EG67 - PLAQUES I MARCS 
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EG675212 - Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 
element, amb bastidor per a caixa universal, preu mitjà, col·locat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
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S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EG73 - INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT 
EG731283 - Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W 
de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió 
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 
120 lux, cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
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Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
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, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
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El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
EGB1JSS1 - Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0 
kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de funcionament automàtic, amb 
regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització 
de l'estat de funcionament, amb filtre d'harmonics i condensadors autoprotegits, 
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció 
IP-21, muntada superficialment. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió 
nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge i fixació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels 

condensadors de forma correcta d'acord al cos ajustat. 
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. 
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips  

EGC7 - SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA TIPUS ON-LINE DOBLE CONVERSIÓ, TRIFÀSICS 
EGC7CBA0 - Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, 
de 7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de 20 minuts, tecnologia d'ondulació per 
modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense 
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió 
d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, 
rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor 
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 
150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de 
connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés 
i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació 
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, 
format autoportant, col·locat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estabilitzadors de tensió, col·locats.  
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S'han contemplat els elements següents:  
- Estabilitzadors de tensió estàtics 
- Estabilitzadors de tensió electromecànics (servomotor)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del 

fabricant 
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i 

disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les 
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus 
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a 
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les 
característiques de l'equip.  
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i 
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.  
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser 
accessibles i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs 
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres 
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la 
DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i 
tancar correctament.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
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Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT 
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han 
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGD1421E,EGD1322E. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGDZ1102,EGDZJSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 
col·locat superficialment i connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
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Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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EGE1 - MÒDULS FOTOVOLTAICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGE1JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de 
suport.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.   
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura 
de l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de 
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per 
tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.   
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 
d'acord amb la reglamentació vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests 
amb la part fixa de la instal·lació.  
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Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar 
esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la 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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats.  
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a 
la red de baja tensión.  

EGE2 - INVERSORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGE2JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa 
elèctrica, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre 
sorolls ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 
d'acord amb la reglamentació vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar 
esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a 
la red de baja tensión.  
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EGE3 - REGULADORS 
EGE3JSS1 - Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors d'autoconsum 
trifàsics. A més monitoritza tots els paràmetres de la instal·lació solar. 
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre autoconsum, en què es 
prohibeix l'abocament a xarxa., amb part proporcional d'accessoris i elements 
d'acabat, col·locat 

EGEK - KITS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGEKJSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Kits per a la generació d'energia eléctrica fotovoltaica amb control dinàmic de potencia, per 
a autoconsum instantani.  
El kit ha d'estar format per els següents components:  
- conjunt de mòduls fotovoltaics del tipus policristal·lí; 
- estructura de suport de perfils d'alumini anoditzat, amb cargols d'acer inoxidable, apte 

per a anar muntada sobre un terrat pla o una coberta inclinada; 
- inversor o inversors de connexió a xarxa, monofàsics o trifàsics segons el kit; 
- sistema de control dinàmic de potència per a la injecció 0 a la xarxa elèctrica; 
- quadres elèctrics de corrent continua i de corrent alterna, amb les proteccions elèctriques 

i amb el sistema de control i monitorització del funcionament de la instal·lació.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  
- Muntatge de l'inversor o inversors 
- Muntatge del quadre elèctric de corrent contínua 
- Muntatge del quadre elèctric de corrent alterna 
- Muntatge del sistema de control dinàmic de potencia 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes de materials, embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
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Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests 
amb la part fixa de la instal·lació.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT 
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han 
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
COL·LOCACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE SUPORT I MUNTATGE DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS  
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.   
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura 
de l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de 
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per 
tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.   
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements.  
L'estructura metàl·lica de suport ha d'estar connectada a la xarxa de terra de l'edifici.  
INVERSORS, QUADRES ELÈCTRICS I SISTEMA DE CONTROL  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser 
accessibles i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs 
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres 
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la 
DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i 
tancar correctament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EH12 - LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS 
EH12JSS5 - Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 
830/3000k,IP20,munt.superf. pared. 
Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm 
Índex de protecció: IP20 
Pes: 449 grams 
material Plàstic 
Potència elèctrica: 25 watts 
Voltatge: 230 volts 
Tipus: LED 
Tipus d'casquet: G9 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb 

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
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'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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, cables, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas 
de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EH1L - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
EH1LJSS1 - Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum 29W,2750 lm, 
IP20, Clase 1. 
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimitzada 
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de protecció amb un 
angle d'obertura de 24º. 
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del 85% i una dispersió 
cromàtica de 3 SMCD. 
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Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm / W. 
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux lluminós límit del 
70%).
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF. 
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb 

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
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'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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, cables, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas 
de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
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- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EH22 - LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTATS AMB LEDS 
EH22JSS1 - Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no 
regulable,encastada, fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb 
difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 4000k i equip 
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. 
Seguretat fotobiològica grup 0. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb 

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
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'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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, cables, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas 
de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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EH2L - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
EH2LJSS1 - Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 
50000 h, de forma circular, 21 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR < 
15, eficàcia lluminosa de sortida 1691 lm/W, color 840/4000k, amb equip elèctric no 
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial 
led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44, encastat. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb 

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
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'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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, cables, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas 
de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EH61RC79,EH61RC7A,EH61RH99. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
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Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
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'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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, cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EHT1 - FOTOCONTROLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EHT1B010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptors crepusculars per al control d'instal·lacions d'enllumenat, muntats en perfil DIN.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació del sensor  
- Col·locació del mecanisme  
- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor 
- Regulació dels paràmetres de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
COL·LOCACIÓ DEL MECANISME:  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
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.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
COL·LOCACIÓ DEL SENSOR:  
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Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o 
punt de llum que li doni llum directament.  
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ12L6CP,EJ12L8JP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 
paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana 
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- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
- Acrílica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 
indicada per la DF.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ13 - LAVABOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ13B711,EJ13B71G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ14 - INODORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ14BB11,EJ14BC1N. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals 
o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
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- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 
neoprè en els de descàrrega vertical.  
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ18 - AIGÜERES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ18UUAH. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ1A - ABOCADORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ1AB21N. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana 
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta 
de segellar.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ1B - CISTERNES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ1BF99C. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de cisterna de porcellana vitrificada o de PVC, 
col·locada amb fixacions murals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la cisterna a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
La cisterna instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell d'evacuació de la cisterna ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament al parament, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  
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EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ1ZAB01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells 
sanitaris.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.  
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:  
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
TAPATUBS:  
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
MARXAPEU:  
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.  
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.  
SEPARADOR:  
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat 
sòlidament amb morter.  
REIXA:  
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.  
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal 
de l'abocador i girar correctament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

SEPARADOR:  
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del 
tapajunts.  
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.  
REIXA:  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
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TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:  
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ2311AG,EJ28613A,EJ2A813C,EJ22111A,EJ22V130,EJ22Y910,EJ28113G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
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S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
FLUXOR:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament.  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ33B1PF,EJ3317P7,EJ3227DG. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Soldats a tub de plom  
- Roscats a sifó de llautó  
- Connectats a tub de PVC  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Soldats a tub de plom:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació  
Connectats a tub de PVC:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació  
Roscats a sifó de llautó:  
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les unions no han de tenir fuites.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari  
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.  
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, 
retalls de tubs, etc.  
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu.  
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha 
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat 
a l'exterior.  
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.  
ROSCATS:  
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EJ46U020,EJ46U010,EJ46U025. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i complements de bany col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Saboneres murals o per encastar al taulell  
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 

fixacions mecàniques.  
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
ACCESSORIS MURALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 
qual es destina sigui l'òptim.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 
inferior a 0,40 m.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat.  

EJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
EJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ7117D3,EJ71JS02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta 
densitat col·locats sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es 
pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, 
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi 
un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.  
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

EJ72 - ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ721101,EJ721JS1,EJ72JS01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de mecanismes d'alimentació per a dipòsits, fixats i connectats amb entrada 
roscada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació i anivellat del mecanisme 
- Preparació de le unions 
- Connexió al tub d'alimentació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'anivellar i fixar a l'interior del dipòsit. 
Un cop instal·lat ha de proporcionar el nivell d'aigua previst.  
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

EJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
EJA2HJS1 - Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer 
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 24000 W de potència, dissenyat 
segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència 
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb 
fixacions murals i connectat 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element  
- Fixació de l'aparell  
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de 

recolzament)  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou 
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània 
d'aigua.  
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.  
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada 
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i 
l'intercanviador de doble paret.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions.  
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Ha de tenir instal·lat:  
- Una aixeta de tancament  
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció  
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 

superior de l'element que reculli l'aigua  
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament.  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al 
seu manteniment.  
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb 
la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.  
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones.  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat).  
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 
seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 
de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat.  
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 

escalfador d'aigua centralitzat.  
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa.  
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJAA7V11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element  
- Fixació de l'aparell  
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de 

recolzament)  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou 
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània 
d'aigua.  
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.  
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada 
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i 
l'intercanviador de doble paret.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions.  
Ha de tenir instal·lat:  
- Una aixeta de tancament  
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

524

- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 
superior de l'element que reculli l'aigua  

Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament.  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al 
seu manteniment.  
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb 
la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.  
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones.  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
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- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 
d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 
seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 
de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat.  
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 

escalfador d'aigua centralitzat.  
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa.  
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJM16010,EJM16020,EJM15010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors:  
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- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:  
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de 
condicions.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:  
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.  
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de 
comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior 
de l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables 
elèctrics i els terminals de connexió.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o 

armari de comptador i elements següents :  
- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministre 
- Estalvi d'aigua 
- Senyalització  

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador  
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

528

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EL28U2C2,EL28U1C4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:  
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de 

transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 

de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica 

laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé 

d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 

polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització 
digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 

projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat bàsica:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de 
construcció lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
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- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-
EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió 
d'acabats estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a 
una de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització 
digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 

pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de 
quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat mitjana:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de 
construcció estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 

(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 
laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de 
les parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o 

d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 

perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat alta:  
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina 

o de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció 
reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions 
i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
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- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 
de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a 
l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i 
càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge 
de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així 
mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la 
correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a 
les bases de les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió 
per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en 
el seu cas grapes o maniguets per a cables.  
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un 
dels extrems.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el 
contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran 
soldats a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell 
elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin 
completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede 

rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves 
cares. 

- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina 
ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una 
distància horitzontal de 0,15 m entre:  
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els 
dispositius tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més 
baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat 
anterior, almenys 0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal 
de l'ascensor.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar 
sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts 
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d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni 
vibracions ni sorolls durant el funcionament.  
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part 
inferior.  
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui 
possible dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de 
provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) 
entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels 
dispositius d'actuació de la parada normal.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de 
la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 
accessible a l'usuari.  
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors 
combinats han d'estar fetes.  
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:  
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la 

trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes 
corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m  
- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se 

quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis  
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m  
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat:  
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 

mm
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un 
dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha 
d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els 
dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents:  
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de 

tancat. El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat 
aquestes portes 

- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés 
al fossat i des del fons del fossat 

- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha 
de precedir al desplaçament de la cabina 

- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis 
ha d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet 
el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de 
desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis 
corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de 
cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible 
el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa 
d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli 
l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
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- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de 

final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 
caure a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb 
els serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i 
han de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements 
que formen la partida d'obra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.  
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
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UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
1: Ascensores eléctricos.  

EM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EM242A2B,EM243A2B,EM243JS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior de la canonada. 
- Preparació prévia de la rosca amb mini, cinta o estopa. 
- Roscat de l'aparell.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals. 
Ha d'anar roscat a la canonada d'alimentació.  
Posició del ruixador:  
- Ruixadors de paret:  Horitzontal amb el deflector cap amunt 
- Ruixadors cara amunt:  Vertical amb el deflector encarat cap amunt 
- Ruixadors cara avall:  Vertical amb el deflector encarat cap avall  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans d'instal·lar el ruixador cal netejar l'interior de la canonada.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del ruixador, que siguin 

accessibles tots els components de la instal·lació, etc.  
- Distàncies entre ruixadors segons risc:  

- Risc lleuger: 2 a 4,6 m 
- Risc ordinari: 4 m  

- Diàmetre canonades, segons projecte  
- Proveïment d'aigua:  

- Si el sistema s'alimenta de la xarxa pública, verificar:  
- Alimentació independent per al sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules 

tancades. Existència d'una vàlvula de retenció. 
- Comprovació de la presència d'una presa a la façana per alimentar el sistema 

d'extinció d'incendis des de l'exterior 
- Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el funcionament de la 

instal·lació 
- Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, 

alarma acústica i circuit de prova, buidat de la instal·lació  
- Si el sistema s'alimenta amb un grup de bombeig:  

- Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra incendis 
- Verificació de l'alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de subministrament 

d'energia. 
- Verificació de les condicions de subministrament i les característiques del grup de 

bombeig. (pressió cabal, alçada manomètrica, consum elèctric, proteccions 
elèctriques).  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual (pressió màxima 
de disseny: 3,5 kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores  

- Prova de funcionament de Ruixadors. Mitjançant temperatura verificar l'actuació d'alarmes, 
activació del grup de pressió (si n'hi ha). Actuació del timbre hidràulic i sortida d'aigua 
per ruixador.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

535

S'ha de comprovar el funcionament real d'un ruixador de prova instal·lat en el punt més 
desfavorable de cada ramal (final del ramal), prenent les mesures necessàries per a la 
recollida d'aigua.  
S'han de comprovar tots els llocs de control.   
S'han de fer proves d'estanquitat a tota la instal·lació i s'ha de verificar l'actuació de la 
instal·lació, procurant mostrejar les diferents zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EM25 - VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA PER A INSTAL·LACIONS DE RUIXADORS AUTOMÀTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EM251011. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvula de control i alarma de canonada mollada per a instal·lacions de ruixadors automàtics, 
muntada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior de la canonada 
- Col·locació de la vàlvula de control i alarma 
- Prova de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar instal·lada de forma que sigui accessible a les parts en moviment de la vàlvula i 
per a la substitució del conjunt de tancament.  
Les unions amb les canonades han de ser estanques.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les dimensions de totes les connexions han de ser les especificades pel fabricant de la 
vàlvula.  
No es pot muntar la tapa o cuberta, si en té, de la vàlvula d'alarma en una posició que pugui 
afectar el seu funcionament.  
Abans d'instal·lar la vàlvula cal netejar l'interior de les canonades.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'han de seguir les instruccions de muntatge subministrades pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
* UNE 23595-2:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 2: 
Puestos de control y cámaras de retardo para sistemas de túbería mojada.  

EM91 - PARALLAMPS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EM91E23B. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Parallamps tipus Franklin  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment a la paret  
- Muntat sobre sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntat superficialment a la paret:  
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres  
Muntat sobre sòcol:  
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 20 mm  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.  
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm  
MUNTAT SOBRE SÒCOL:  
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El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop 
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, 
encastat en el paviment.  
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i 
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per 
l'interior del pal.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del conductor de baixada:  

- El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe 
possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, 
evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de controlar globalment.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

EM9A - COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE 
PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EM9AU001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aparells de mesura col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, 
segons la normativa vigent de marcatge CE.  
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la 
lectura.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la 
lectura.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a 
instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de 
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

EMD1 - DETECTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EMD11BFA,EMD11BFB. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base ha de quedar fixada sòlidament.  
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona 
que han de protegir.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 

central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, 
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica 
(subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT 
EMD31492 - Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
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 i aplomat:  ± 3 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  
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- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 

central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, 
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica 
(subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EMD4 - SIRENES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EMD41004,EMD41079. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EMD6 - CONDUCTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EMD6JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes.  
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-
019).  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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EMSB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
EMSB31L2 - Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 
210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons 
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva 
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, 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  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
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.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

EN21 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS ROSCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN213427,EN214427,EN216427,EN215427. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de soleta manuals roscades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
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L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del 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.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

EN31 - VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES 
EN314427 - Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, 
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  
- Vàlvules manuals embridades  
- Vàlvules per anar a pressió  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del 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.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
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.  
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, 
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EN42 - VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, MUNTADES ENTRE 
BRIDES
EN4226A4 - Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a 
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos 
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), 
disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de 
canalització soterrada 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 
brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del 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.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
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VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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EN45 - VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MOTORITZADES, MUNTADES 
ENTRE BRIDES 
EN4515A7 - Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, 
per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi 
(150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè 
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor 
monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 
brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
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L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del 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.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN744C17,EN746C17,EN748C17,EN747C17. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part 
inferior.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES 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.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN8125A7,EN812667,EN8124D4,EN8114D7,EN812597,EN812687. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES 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.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

EN8L - VÀLVULES DE RETENCIÓ SINTÈTIQUES, DE CLAPETA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN8L35F4,EN8L35G4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.  
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:  
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades 
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvules embridades o muntades entre brides:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN911157. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió 
per rosca, muntades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de 

llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-

GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de 

bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S 
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de 

llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-

GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,  amb cos de 

bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 

inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316) 

- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316)  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
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- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on 
ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES 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.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb les canonades 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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

ENC1 - VÀLVULES D'EQUILIBRAT ROSCADES 
ENC11020 - Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, 
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris 
i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules reguladores de cabal 
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- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova de funcionament  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.  
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser 
estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada 
al cos de la vàlvula.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les 
especificades al projecte.  
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

ENE1 - FILTRES COLADORS ROSCATS 
ENE18307 - Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, 
roscat, muntat en pericó de canalització soterrada 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
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El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 
cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ENF11C10,ENF11B08,ENF1UJS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

ENFB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ENFBU010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt 

elastomèric  
- Roscat de la vàlvula al tub  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema.  
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.  
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta.  
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula.  
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que 
resulti visible el pas d'aigua.  
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.  
El seu eix principal ha de ser vertical.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.  
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.  

ENL1 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT 
ENL12N55 - Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en 
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió 
màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V 
de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 
IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada 
entre tubs 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.  
S'han considerat els tipus de connexions següents:  
- Roscades  
- Embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica.  
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  
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La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de 
produir cap esforç radial o axial a la bomba.  
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient.  
CONNEXIÓ PER BRIDES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
CONNEXIÓ PER ROSCA:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
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- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 
(presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres 
(aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al 
desguàs).  

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:  
- Alçada manomètrica, consum, cabal 
- Presència i lectura dels manòmetres 
- Nivell sonor  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  
- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal  

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió  
- Instal·lació del vas d'expansió 
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà 
la intensitat de la presa de mostres.  
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

ENXA - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS 
ENXA2JS1 - Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra 
incendis segons UNE 23500, de 26 m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària 
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per 
motor trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 
mm, amb una bomba secundaria amb motor de gasoil de 17Kw de potència, de diàmetre 
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nominal de l'aspiració 65 mm i  connexio de fums de D42mm, amb una bomba jockey de 
0.85 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la 
impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb 
una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 
640/2009, muntat superficialment 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Grups de pressió d'aigua de membrana muntats sobre bancada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del dipòsit 
- Fixació de la bomba a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i a la de distribució 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  
La bomba ha de quedar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, utilitzant els 
forats de les potes del motor.  
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba.  
Les unions han de ser completament estanques.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient.  
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3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
* Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría.  

5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 

(vàlvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.).  
- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, 

cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor).  
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  

- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal  

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la 
següent metodologia:  
- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb 

tapa i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de 
suficient ventilació i aireació.  

- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions 
nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, 
sifó per al desbordat.  

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes 
a la sobrepressió de la xarxa si és el cas.  

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de 
tancament per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el 
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cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que 
limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors.  

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a 
impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.   

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua 
continguda en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es 
construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de 
funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada.  

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:  
- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient 

massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici.   
- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la 

transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.  
- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que 

es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.   
- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.   
En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 
metodologia:  
- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de 

servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de 
les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la 
pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, 
i per tant la desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de 
l'aire contingut en el dipòsit.  

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.   
- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en 

qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri 
la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de 
timbrat, l'espessor de la xapa i el volum.   

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la 
pressió màxima prevista a la instal·lació.   

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 
d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 
timbrat del dipòsit.   

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent 
despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la 
pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu 
càlcul.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal 

variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 
(segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la 
intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.  

EP11 - ELEMENTS PER A CAPTACIÓ DE SENYAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP11AF20,EP11H800,EP11F200,EP11P190,EP11JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pals i dipols per a FM i TV col·locats.  
S'han considerat les fixacions següents:  
- Fixats a la paret  
- Recolzats a una base plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pals fixats a la paret:  
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
Pals recolzats a una base:  
- Fixació de la base a la superfície de recolzament  
- Fixació del suport a la base  
- Col·locació i ancoratge del pal al suport  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la 
DF. 
El pal ha de ser vertical.  
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:  
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:  

- Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m  
- Entre Banda V - Banda V : 0,65 m  

- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:  
- Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m  
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- Entre Banda V - Banda V : 0,50 m  
Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat 
a la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de 
secció >= 25 mm2.  
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de 
manera adequada.  
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.  
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 
m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades 
la llargària del pal.  
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, 
allunyats de xemeneies i altres obstacles.  
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent 
de:  
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h  
PALS FIXATS A LA PARET:  
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+  
PALS RECOLZATS A UNA BASE:  
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament 
a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
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- Cables senyal:  
- Separació respecte conductors de BT. 
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i 

telefonia.  
- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  
- Anclatge i verticalitat del màstil 
- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
- Fixació de l'equip. 
- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
- Utilització de tub protector 
- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
- Ample de Banda 
- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa 

instal·ladora homologada  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, 
determinat per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

573

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP12 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP12JSS1,EP12JSS2,EP12JSS3,EP12JSS4,EP12JSS5,EP12JSS6,EP12JSS7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació de l'armari al parament  
- Col·locació d'un punt de llum  
- Fixació de l'equip d'amplificació  
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica  
- Connexió a terra  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics.  
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de 
connectar-se a terra.  
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m  
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m  
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m  
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

574

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  
- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i 

telefonia.  
- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  
- Anclatge i verticalitat del màstil 
- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
- Fixació de l'equip. 
- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
- Utilització de tub protector 
- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
- Ample de Banda 
- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa 

instal·ladora homologada  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, 
determinat per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP13JSS1,EP13JSS2,EP13JSS3,EP13JSS4,EP13JSS5,EP13JSS6,EP13JSS7,EP13JSS8. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de derivació muntades superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes encastades:  
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament  
Caixes muntades superficialment:  
- Fixació de la caixa al parament  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal 
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegida dels agents 
atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. 
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 
75 ohms.  
Distància caixa al sostre (d):  19 cm <= d <= 21 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

EP14 - PRESES DE SENYAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP141232. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes encastades:  
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada  
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- Connexió al cable coaxial  
Caixes muntades superficialment:  
- Fixació de la presa al parament  
- Connexió al cable coaxial  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els costats han d'estar aplomats.  
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament.  
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i 

telefonia.  
- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  
- Anclatge i verticalitat del màstil 
- Separació entres antenes  
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- Amplificadors:  
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
- Fixació de l'equip. 
- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
- Utilització de tub protector 
- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
- Ample de Banda 
- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa 

instal·ladora homologada  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, 
determinat per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ANTENES DE TV 
EP1ZJSS2 - Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls). 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pals i dipols per a FM i TV col·locats.  
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S'han considerat les fixacions següents:  
- Fixats a la paret  
- Recolzats a una base plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pals fixats a la paret:  
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
Pals recolzats a una base:  
- Fixació de la base a la superfície de recolzament  
- Fixació del suport a la base  
- Col·locació i ancoratge del pal al suport  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la 
DF. 
El pal ha de ser vertical.  
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:  
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:  

- Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m  
- Entre Banda V - Banda V : 0,65 m  

- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:  
- Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m  
- Entre Banda V - Banda V : 0,50 m  

Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat 
a la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de 
secció >= 25 mm2.  
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de 
manera adequada.  
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.  
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La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 
m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades 
la llargària del pal.  
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, 
allunyats de xemeneies i altres obstacles.  
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent 
de:  
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h  
PALS FIXATS A LA PARET:  
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+  
PALS RECOLZATS A UNA BASE:  
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament 
a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
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5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i 

telefonia.  
- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  
- Anclatge i verticalitat del màstil 
- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
- Fixació de l'equip. 
- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
- Utilització de tub protector 
- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
- Ample de Banda 
- Nivell de soroll  
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- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa 

instal·ladora homologada  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, 
determinat per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP21 - EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP213241. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips d'alimentació d'intercomunicadors muntats sobre carril DIN o fixat mecànicament al 
parament.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer.  
- Fixació de l'equip al parament o al carril DIN  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accès fàcil per al personal de manteniment.  
La posició ha de ser la indicada a la DT.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha 
de realitzar seguint les indicacions del fabricant  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 
funcionament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP22 - PLAQUES D'INTERFONIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP22PF1A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntades superficialment.  
- Encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació  
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada  
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- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les 
instruccions del fabricant.  

- Comprovació de funcionament per a cada usuari  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha 
de realitzar seguint les indicacions del fabricant  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 
funcionament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP23 - CENTRALS D'INTERFONIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP238118. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Centrals de consergeria.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntatge a la paret.  
- Muntatge sobre taula.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Centrals muntades a la paret:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació  
- Fixació de la central al forat previst al parament  
Centrals col·locades sobre taula:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació  
- Fixació de la central al lloc previst de la taula  
CENTRALS MUNTADES A LA PARET:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
S'ha de col·locar encastada a la paret.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
CENTRALS COL·LOCADES SOBRE TAULA:  
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EP25 - APARELLS D'USUARI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP254470. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació  
- Fixació al lloc previst.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret:  
- Posició:  ± 20 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.  

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 
funcionament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EP26 - CAIXES DE DERIVACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP263340. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a realitzar 
distribucions en planta o en muntants.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa d'intercomunicació  
- Fixació de la caixa al parament  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'instalar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accès fàcil per al personal 
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmofèrics 
(caixes d'escala, etc.).  
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no 
s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.  
Les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge i connexions s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EP27 - CABLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP271D03. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.  
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S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
- Connexió al circuit de comunicació  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, 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  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:  
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar 
encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització 
principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als 
passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les 
zones comunes de l'edificació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

589

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 
mm. Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del 

material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP3C - FONTS DE SO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP3CJS01,EP3CJS02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fonts de so per a instal·lacions de megafonia, col·locades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Fonts musicals 
- Fonts de missatges pregravats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar 
fetes amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura 
ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

EP41 - CABLES COAXIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP411244. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductors coaxials col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat  
- Connexió al circuit de comunicació  
CONDICIONS GENERALS:  
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà 
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a 
l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No 
es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
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Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la 
malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.  
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes 
de registre.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 

mm. Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del 

material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP42 - CABLES DE TELEFONIA AMB CONDUCTORS DE COURE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP4229K6. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
- Connexió al circuit de comunicació  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, 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  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:  
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar 
encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització 
principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als 
passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les 
zones comunes de l'edificació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
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No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 

mm. Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del 

material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP43JSS1,EP43JSS2,EP434A50. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del 
cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar 
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les 
recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades 
al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de 
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. 
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per 
contacte amb arestes, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

EP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP4A1411,EP4AJSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
Es contemplen els següents tipus de col·locació:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
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- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT 
o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini 
del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.  
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del 
cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d'estar 
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.  
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest 
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable.  
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.  
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable)  
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient)  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.  
* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.  
* UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.  
* UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.  
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* UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

EP51 - CENTRALETES TELEFÒNIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP51JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Centraleta telefònica.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntatge a la paret. 
- Muntatge sobre taula.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Centrals muntades a la paret:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al forat previst al parament  
Centrals col·locades sobre taula:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al lloc previst de la taula  
CENTRALS MUNTADES A LA PARET:  
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
S'ha de col·locar encastada a la paret. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació.  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
CENTRALS COL·LOCADES SOBRE TAULA:  
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP7311D2,EP7381J3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de connectors següents:  
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Preparació de l'extrem del cable  
- Execució de la connexió  
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable 
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla 
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre 
la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
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Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les 
especificades al projecte.  
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas 
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular 
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular 
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 
2002).  

EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP74JSS9,EP74JSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, 
pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, 
col·locat superficialment.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de 
muntatge i manteniment.  
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
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.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, 
safates o cables) i els components de l'equip.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 

mm. Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del 

material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EP7EJSS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
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- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del 

PC 
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o 

superficialment 
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En elements col·locats superficialment:  
- Replanteig del element 
- Execució i fixació del element 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta 

gestió de residus  
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":  
- Col·locació dins de l'armari 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta 

gestió de residus  
En elements col·locats a l'interior del PC:  
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 
- Realització de la prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta 

gestió de residus  
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i 
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços 
a l'element.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 
funcionament.  
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en 
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi 
connector.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
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L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 
funcionament.  
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.  
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi 
connectats els cables de la instal·lació de dades.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en 
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi 
connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal 
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.  
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.  
La prova de servei ha d'estar feta.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no 
tenen desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part 
del sistema.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en 
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
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. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.  
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a 
l'interior del PC.  
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al 
PC.  
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense 
deformar ni forçar altres components del PC.  
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la 
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.  
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de 
connexió del PC.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EP7ZJSS2 - Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats  
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110  
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC  
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari  
- Fixació a l'armari  
- Execució de les connexions  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
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Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla 
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre 
la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
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CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas 
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular 
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular 
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 
2002).  

EPD1 - INSTAL·LACIONS INTERIORS D'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EPD1JUS1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Registres d'enllaç o d'accés per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de 
l'edifici.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armaris amb cos de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer 
- Armaris amb cos de polièster reforçat amb porta de polièster reforçat 
- Caixes de polièster reforçat amb fibra de vidre amb tapa de polièster reforçat o de 

policarbonat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació i anivellació 
- Neteja i retirada de l'obra dels elements sobrants  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
ARMARIS METAL·LICS DE POLIÈSTER REFORÇAT:  
Les portes han d'obrir i tancar correctament.  
Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment 
del grau de protecció del fabricant.  
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les 
parets previstos per a aquesta finalitat.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

EPD3 - REGISTRES SECUNDARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EPD3JSS1,EPD3JSS2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Registres secundaris per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de l'edifici, 
muntats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació i anivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant.  
Les portes han d'obrir i tancar correctament.  
Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment 
del grau de protecció del fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament.  
La posició ha de ser fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les 
parets previstos per a aquesta finalitat.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

EQ - EQUIPAMENTS 
EQ5 - TAULELLS 
EQ51 - TAULELLS DE PEDRA NATURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EQ51UU10,EQ51UU11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Rejuntat del taulell al parament  
CONDICIONS GENERALS:  
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 
escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui 
estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el 
parament ha de quedar rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les 
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de 
ser >= 1,5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
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- Horitzontalitat:  ± 0,1%  
- Alçària:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar 
l'adormiment del morter amb què s'han collat. 
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la 
resistència prevista.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EQ7 - MOBILIARI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EQ71UU64. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament 
complert de la cuina.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 
- Col·locació de les portes i calaixos 
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 
- Col·locació del sòcol 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per 
a aquest fi.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
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Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.  
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de 
fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.  
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament 
fixats als mòduls.  
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts 
previstos.  
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que 
permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.  
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de 
quedar ben fixats al suport.   
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el 
mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.  
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de 
subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.  
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.  
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre 
l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i 
els seus accessoris.  
Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 0,1%  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2%  
- Aplomat:  ± 2%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que 
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.  
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc.  
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS 
EQ81 - CUINES 
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EQ81UA01 - Subministre i col.locació de forn eléctric, amb unes mides totals de 
595x562x595 mm. totalment instalat i acabat amb envellidor per tapar l'execés de 
forat.

EQ88 - CAMPANES EXTRACTORES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EQ88UU02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació. 
- Connexió al tub d'extracció de fums. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica.  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del 
paviment acabat.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa 
d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva comprovació.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.  
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para 
la función.  

EQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 
EQZ3 - EQUIPAMENT FIX 
EQZ3U010 - Subministre, transport i muntatge de cabines i mampares sanitaries 
construides amb resines fenoliques max compact de 13 mm, color a escollir, muntades 
sobre perfileria vertical i horitzontal en alumini acabat color acer inoxidable, amb 
mecanismes, bisagres, poms, passadors, peus regulables i cargols d'acer inoxidable 
calitat AISI 316 i 304, les estructures es muntarán amb alçades de 2,05 + 0,15 m. 
Inclou p.p. de portes batents. tot segons projecte. 
EAU - DIVISÒRIES MÒBILS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor 
metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat 
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir 
provisionalment locals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments 
- Col·locació dels mòduls 
- Comprovacions de funcionament 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.  
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.  
Les característiques han de ser les especificades en la DT.  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles 
després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a 
instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de 
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.  
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de 
l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.  
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del 
projecte.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti 
més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que 
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte  
funcionament.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY01 - REGATES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EY01A001,EY01ACS1,EY01ACF1,EY01ACC1,EY01ACV1,EY01ACP1,EY01ACT1,EY01ACU1,EY01ACM1,EY01ARE1,EY01
ARS1,EY01ARC1,EY01ARV1,EY01ARI1,EY01ART1,EY01ARP1,EY01ARM1,EY01AC01,EY01ACT2. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada 
posteriorment amb morter o guix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Ha de ser recta.  
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de 
la regata.  
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 
del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 
peces.  
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 
fixats.  
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la 
instal·lació introduïda.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F96AUU01,F961A4G7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9B4UU60. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base 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 de la base i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
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El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm 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 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
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Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
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- Control de planor.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9F51005,F9F51U01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
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En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm 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 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
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S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 

millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 

la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1213251,H1215250. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
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Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K213UK01,K213UK02,K213UN10,K21311U1,K21312U1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

627

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2164771,K21647U1,K21647U2,K216U171. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC PUNTUAL:  
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Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2182281,K2185J01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 

sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb 
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
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- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
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No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K219KFC0,K21923U1,K2191305. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
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- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K45RE000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reparacions d'estructures de formigó armat. 
S'han considerat les operacions següents:  
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert 
- Escatat i raspallat d'armadures 
- Passivat d'armadures 
- Restitució de volum de formigó 
- Pont d'unió entre superfícies de formigó 
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:  
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Neteja de la zona de treball  
Escatat i raspallat d'armadures:  
- Determinació de les armadures a sanejar 
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 
- Neteja de la zona de treball  
Passivat d'armadures:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes  
Restitució de volum de formigó:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes  
Pont d'unió entre superfícies de formigó:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant  
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:  
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del 

fabricant, en dues capes 
- Restitució del volum amb morter polimèric 
- Neteja de la zona de treball  
PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:  
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou. 
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE 
FORMIGÓ:  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment. 
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides. 
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del 
temps màxim establert. 
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures, 
o del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters. 
Temperatura d'aplicació  
- Passivat armadures o pont d'unió  : >= 5º C 
- Restitució de volums : >= 8º C  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:  
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la 
DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 
DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

KD1Q - AÏLLAMENTS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KD1Q1162. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació d'aïllament acústic per a baixants.  
S'han considerat els materials següents:  
- Banda bicapa autoadhesiva formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè 

reticulat i termosoldat   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- replanteig de la unitat d'obra 
- neteja de la superfície dels tubs 
- col·locació de l'aïllament 
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix.  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb el funcionament d'altres 
elements de la instal·lació, com ara vàlvules de ventilació, etc.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar l'aïllament s'ha de netejar la superfície del tub de restes d'adhesius, 
dissolvents, brutícia de la mateixa obra i de qualsevol altre material que pugui malmetre 
l'adherència de la pel·lícula adhesiva de l'aïllament.  
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges i retalls, així com a la neteja de la unitat d'obra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

KM11 - DETECTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM112510,KM112110,KM112JSS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
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- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la 

partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
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.  
Ha d'anar connectat 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.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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 s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

KM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM12A026. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit 

a la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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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  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
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 s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de 

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

KM23 - BOQUES D'INCENDI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM237ABG. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

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".  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  
- Separació màxima entre BIE (50 m)  
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  
- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
- Vàlvula (obertura/tancament) 
- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
- Subjecció i senyalització 
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de 
servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  
- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
- Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

642

- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables 
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal 
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa 
de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, 
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

KM31 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM31261J,KM31351J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
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COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
COL·LOCAT 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.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 

verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES 

645

P - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PP - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PPA - PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PPA0 - PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT 
PPA000SS - Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en 
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Partides alçades d'abonament integre 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Unitats d'obra segons document Annex

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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I PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES...................................................................................................2

IY10 SERVEIS ADDICIONALS.................................................................................................................... ..2
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
IY10 - SERVEIS ADDICIONALS 
IY10U001 - Servei de control d'accessos en horari laboral amb emissió d'acreditacions 
físiques per al personal que autoritzi BIMSA i registre d'entrades i sortides, durant 
una setmana complerta. 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Servei de control d'accessos 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Control d'accessos 

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

IY10U002 - Servei de vigilància en horari no laboral i caps de setmana i festius, 
durant una setmana complerta 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Servei d e vigilancia d e l'obra
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Vigilancia obra

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

IY10U003 - Serveis d'amfitrió amb presència en obra, durant una setmana complerta, 
dels diferents proveïdors autoritzats per BIMSA,  per a l'obertura i tancament de 
l'obra així com la coordinació dels usos dels espais i posta a disposició d'energia 
per a la connexió de llums de treball i petites eines així com ordre i neteja 
generals

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

coordinacio i manteniment d'espais 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

coordinacio i manteniment d'espais

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

IY10U004 - Serveis de gestió de les instal·lacions, durant una setmana complerta,
amb el manteniment conductiu i les operacions de regulació necessàries per mantenir 
tots els sistemes en condicions normals de funcionament i explotació 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Serveis de gestió de les instal lacions, durant una setmana complerta

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Serveis de gestió de les instal lacions,

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

IY10U005 - Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels subministraments 
necessaris per mantenir tots els sistemes en condicions normals de funcionament i 
explotació
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels subministraments necessaris per mantenir tots els sistemes en condicions normals
de funcionament i explotació

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Subministraments necessaris per mantenir tots els sistemes en condicions normals de funcionament i explotació

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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ANNEX 2: REQUERIMENTS DEL SISTEMA DE MONITORATGE ENERGÈTIC 
D’EDIFICIS, EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS RENOVABLES

 

1. Exposició de motius         3 

2. Informació adreçada al Promotor (BIMSA, Districtes, Sectors municipals)   5 

3. Informació adreçada a projectistes       7 

4. Informació adreçada a contractistes       15 

ANNEX I Característiques dels elements de camp      19 

ANNEX II La plataforma ent/sort SENTILO i la plataforma de visualització del monitoratge  23 

ANNEX III Protocol de comunicacions entre la RTU-Datalogger i la plataforma ent/sort SENTILO 31 
1. Contextualització 
2. Especificacions comunicació 
3. Codificació dels sensors a la Sentilo (aspectes generals) 
4. Codificació sensors d’un Equipament o Edifici a la Sentilo 
5. Codificació sensors d’un sistema de producció Solar Tèrmica a Sentilo 
6. Codificació sensors d’un sistema de producció solar Fotovoltaica i Minieòlica 

Versió Motivació de l’actualització del document Respons. Data modif.

18 Ampliació info habitatge i Iincorporació diagrames flux procediment d’alta mt 10/03/2017
17 Aclariment variable general bloc habitatges mt 08/03/2017
16 Millores d’edició mt 27/02/2017
15 Incorporació nova nomenclatura pels habitatges ac 22/02/2017
14 Actualització de la nomenclatura en edificis (general planta) ac 21/02/2017
13 Actualització de la nomenclatura en FV amb sistema bidireccional ac 26/01/2017
12 Actualització preus alta en plataforma (pendent d’adjudicació definitiva) mt 11/01/2017
11 Correccions tipogràfiques mt 10/10/2016
10 Incorporació Pressupostos orientatius i amidaments Monitoratge ST i FV mt 21/06/2016
9 Incorporació referències a monitoratge FV i ST mt 21/06/2016
8 S’introdueix un exemple de codificació d’edifici i variable. Major detall en índex mt 09/06/2016
7 Introduir Minieòlica i revisió variable 9999_MV_FVENERGIA mt 08/06/2016
6 Substitució “SentiloBCN” i “SENTILO” per “Sentilo” mt 30/05/2016
5 Redefinició del document per a fer-lo més comprensible a qui s’adreça el doc. mt 26/05/2016
4 Incorpora específic. Monit. FV i ST i Nova estructura ac/mt 25/05/2016
3 Afegit sumari Executiu adreçat a projectistes (a petició de BIMSA) i nova edició mt 21/04/2016
2 Versió per a complementar licitació manteniment edificis oc 29/04/2014
1 Versió per a complementar licitació manteniment edificis municipals oc 31/07/2014
0 Document descriptiu del monitoratge energètic bàsic d’equipaments municipals oc/mt 21/07/2014
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1. Exposició de motius

L’elevat nombre d’equipaments municipals fa necessària la participació de diferents empreses 
subministradores d’equips de comptatge i monitoratge energètic.

 

 
Per tal d’evitar que les diferents tecnologies aplicades per cada subministrador de monitoratge, 
impliquin una falta d’homogeneïtzació en l’accés i tractament de les dades mesurades i llegides,
l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA sol·licita a cadascun d’ells la integració de les dades
obtingudes mitjançant els seus equips, per posteriorment enviar, passant per Sentilo, a la
plataforma de monitoratge energètic d’edificis i instal·lacions de producció energètica
actualment existent i en funcionament propietat de l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA.

 

 
Aquesta eina de centralització i visualització de dades permet la recollida de totes les dades de
consum enregistrades en els edificis i equipaments monitoritzats, independentment de la marca i
model dels equips de comptabilitat i monitoratge instal·lats en cadascun d’ells sempre i quan allò
instal·lat s’ajusti als requeriments que estableix aquest document.

 

 
Aquest document respon a la demanda de fer unes especificacions de monitoratge bàsic, de
mínims, per incorporar-lo als edificis de nova construcció o rehabilitacions.

 

 
En les licitacions de reformes d’edifici o noves construccions es recomana incloure les clàusules 1 a 
4 amb les corresponents adaptacions a la idiosincràsia de l’edifici objecte de l’actuació. El punt 5 
correspon a una estimació de costos per tal que el projectista pugui calcular de forma orientativa el 
cost del sistema de monitoratge energètic dels consums.

Els Annexos I a III són especificacions tècniques sobre com han de ser les comunicacions i la
relació entre elements. Cal incorporar-los a les licitacions de monitoratge.
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2. Informació adreçada al Promotor (BIMSA, Districtes, Sectors
municipals)

2.1. Criteris relatius a la necessitat de monitoritzar un edifici de nova construcció o un 
equipament sotmès a gran reforma

S’apunta a continuació una breu exposició de quan es considera recomanable monitoritzar un edifici o
equipament municipal de nova construcció o reforma integral.

 
Criteris a valorar:

 

 
1. Disposar de xarxa IMI que servirà com a canal de comunicació del monitoratge cap a la

plataforma: alternativament es poden instal·lar sistemes de comunicació GPRS/3G però
tenen un manteniment al que cal fer front i tenen moltes fallades de comunicació que
obliguen a desplaçar-se a resetejar el mòdem.

 
2. Segons l’ús que es doni a l’equipament: especial interès de monitoritzar són aquells

edificis destinats a biblioteques, centres cívics, edificis d’oficines, museus, casernes bombers i
GU, EBM, centres esportius...

 
3. Segons la superfície total: orientativament a partir de 3.000 m2 i en funció de la previsió

anual de consum
 

4. Segons i l’edifici disposa d’elements d’autoproducció: Poder  avaluar  el  grau
d’autosuficiència és un dels objectius de mandat motiu pel qual es bo conèixer què consumeix
un edifici i veure quina cobertura dóna la instal·lació d’autoproducció

 
Criteris excloents:

 
5. Segons règim d’ús (concessionat o gestió directa): Un edifici destinat a que la seva gestió

sigui consorciada és un edifici en el que si de l’eina de monitoratge se n’extreu la possibilitat
de fer millores, aquestes caldrà que les implanti el gestor fet que sempre complica la facilitat
d’implantació o d’inversió pública.

 
6. Valorar que la inversió tingui un Payback raonable: Es pot comptar que el monitoratge pot

arribar a aportar un estalvi del 5% del consum de l’edifici. Pay backs superiors a 5 anys són 
considerats massa llargs. De totes maneres aquest ítem va molt relacionat amb l’abast de 
comptatges que s’esculli, dificultat d’implantació, consum de l’edifici i del cost del kW h. Així, 
edificis amb consums totals (electricitat, gas...) majors a 150.000kWh/any la inversió en 
monitoratge surt rendible.

 
Malgrat aquestes indicacions la decisió darrera serà la del gestor de l’edifici o promotor del nou edifici
o equipament en cas de tractar-se d’una obra nova.

2.2. Proposta de clàusules a incloure en la licitació de l’obra

2. Tasques relacionades amb la coordinació de les visites tècniques que siguin necessàries així com
la coordinació i l’establiment de les dates d’execució de les obres. Per tal de fer-ho, l’empresa
adjudicatària es posarà en contacte amb els responsables dels diferents edificis i equipaments 
municipals, dades que li seran facilitades pels <promotor municipal / ens contractant de l’obra
nova o rehabilitació>. En aquest sentit doncs, els <promotor municipal / ens contractant de l’obra
nova o rehabilitació> només actuarà com a facilitadora dels contactes però les tasques de
coordinació de dates per a les visites tècniques i per a les obres serà responsabilitat de l’empresa
adjudicatària del contracte. L’empresa adjudicatària caldrà que, un cop se li adjudiqui el contracte i
abans d’iniciar la instal·lació, faci una proposta adaptada a les necessitats reals de cadascun
dels edificis, amb els detalls del sistema de comptabilitat i de monitoratge energètic a implantar en
cadascun d’ells, sense que aquestes propostes serveixin per exigir sobrecostos respecte a l’oferta 
econòmica presentada i acceptada amb anterioritat com a resultat de l’adjudicació del present
concurs públic. Aquesta proposta l’haurà de presentar a les parts implicades i haurà de ser 
aprovada pels <promotor municipal / ens contractant de l’obra nova o rehabilitació>i per
l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA.

 
3.  Redacció del preceptiu Pla de Seguretat i Salut relatiu als treballs a realitzar a partir del preceptiu

Estudi de Seguretat i Salut.
 

4. Elaboració dels As-Built dels sistemes instal·lats en cadascun dels edificis objecte de monitoratge, 
que incloguin els esquemes de connexions elèctriques, els amidaments, les especificacions 
funcionals i tècniques del sistema, el manuals i catàlegs de tots els elements instal·lats, les 
garanties, al configuració dels equips, etc.

 
5. Validació coherència dades monitoritzades amb la realitat: L’objectiu del present contracte és el 

d’implantar un monitoratge ben fet, no només la instal·lació d’equips sinó que els equips mesurin
allò que s’espera que han de mesurar independentment d’on siguin penjats. L’experiència ha 
mostrat que a quadres etiquetats com  a, per exemple: “Climatització”, en realitat hi pengen 
d’altres consums que poc tenen a veure amb el clima, i per tant la mesura no és realment el que
s’esperava que fos. Es proposa que en el moment de fer la instal·lació es validi exactament què
s’està mesurant tot baixant i pujant magnetotèrmics i testejant exhaustivament què penja de cada 
quadre. Si un cop feta la validació es detecta que d’un subquadre monitoritzat hi pengen consums
que poc tenen a veure amb el que era previst, no caldrà modificar la instal·lació de l’edifici. La
validació servirà per conèixer, al menys, quins consums registra cada comptador.

 
6. Recomanacions estalvi a partir de les primeres mesures realitzades: Es proposa que un cop 

validada la mesura, es facin anàlisis bàsics sobre la situació dels edificis. És a dir, s’indiqui si hi
ha consums nocturns, usos incorrectes del clima, etc... per tant, es demana que l’adjudicatari
realitzi un mínim d’anàlisi d’allò que ha instal·lat.
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3. Informació adreçada a projectistes

3.1. Especificacions generals

El Monitoratge energètic no s’ha de confondre amb el sistema de control de clima i enllumenat de que es 
doten alguns equipaments. El monitoratge energètic que es requereix i que és objecte d’aquest 
document és el necessari exclusivament per a visualitzar els consums energètics de l’edifici i la 
producció elèctrica o tèrmica en cas que l’equipament disposi de sistemes renovables.

Aquests monitoratges es basen principalment en la mesura de la producció d’energia renovable així 
com dels consums elèctrics principals i del comptador de l’escomesa de gas natural. El 
monitoratge de consum no només es limita a la lectura de comptadors d’energia sinó que incorpora
sondes de temperatura i humitat relativa per tal de poder corregir el consum amb els paràmetres
ambientals.

 
L’arquitectura de l’actual sistema es basa en sistemes de comptabilitat i monitoratge energètic amb un 
equip d'adquisició i emmagatzematge de dades (datalogger), en endavant RTU Datalogger, en
cadascun dels edificis objecte de monitoratge.

 

 
Les dades adquirides i emmagatzemades a la RTU s’envien a la Plataforma de Sensors i Actuadors
de Barcelona (en endavant Sentilo) que és la peça arquitectònica que aïlla les aplicacions que es 
desenvolupin per explotar la informació “generada per la ciutat” de la capa de sensors distribuïts per 
la ciutat que recullen i emeten aquesta informació.

 

 
La informació adquirida per la Sentilo és enviada a un servidor propietat de l’AGÈNCIA
D’ENERGIA DE BARCELONA. El sistema és completament obert i escalable tant vertical com
horitzontalment.

 

 
L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA compta amb un sistema de gestió de dades que permet la
visualització de dades i l’elaboració d’uns informes via WEB. A aquest sistema de gestió i de 
visualització de dades s’hi accedeix amb diferents nivells i perfils d’usuaris, per tal que cada usuari
pugui visualitzar una determinada informació segons el seu perfil.

 

 
Aquest tipus de sistema està pensat inicialment per fer telemesura o telecontrol (comunicació
unidireccional edifici-centre de control o Web), però probablement haurà d’acabar convertint-se, amb 
molt poca inversió addicional, en un sistema de telegestió (comunicació bidireccional).

 

 

El que es demana implantar consta de:

1. Subministrament d’equips de mesura del consum de l’edifici i de la producció renovable,
comunicacions, concentrador d’informació, cablejat, etc. Veure punt 3.3 d’aquest 
document i Annex I.

2. Programació de l’equip concentrador d’informació per enviar la informació a Sentilo
Veure Annex II i Annex III.

3. Contractació a l’empresa gestora de la Plataforma de visualització municipal per a que 
programi les pantalles de visualització.

4. Elaboració document As-built de monitoratge (amb fotografies per ubicar i identificar els 
equips instal·lats).

5. Recepció del monitoratge per part de l’AEB

 

Sentilo 

Edifici/Equipament 

Plataforma 
vvisualització 

Programar enviament a 
Sentilo des de la RTU 

Contractar proveïdor plataforma 
visualització per a programar pantalles 

1  

2  

3  

Internet Internet Internet 

RTU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9/47     Revisió  10/03/2017

3.2. Monitoratge d’un equipament municipal

3.2.1. Què cal monitoritzar en un equipament o edifici municipal:

Com a mínim cal arribar al Nivell 2 

Nivell 1: Mostra les variables característiques de l’Escomesa elèctrica. En un inici es mostrar la 
informació instantània de consum (kWh/dia que es van acumulant i torna a zero a les 24h) i la 
potencia instantània. La informació es refresca cada 2 minuts. En el cas d’energia s’addiciona al valor 
anterior, en el cas de la Potencia el nou valor substitueix l’anteior.

Al clicar a sobre de Escomesa, s’ha d’obrir un desplegable amb major informació de l’Escomesa:

Nivell 2: Consums totals de Climatització, Enllumenat i Força (en el cas que disposin d’analitzadors 
que englobin aquestes senyals). En el cas que no existeixin analitzadors del Nivell 2, el sinòptic 
igualment inclourà 2on nivell però els valors que es mostrin seran resultat d’operacions d’agregació
dels subconsums del Nivell 3.

Nivell 3: Es podrà visualitzar les variables dels analitzadors que segreguen el Nivell 2.

3.2.2. Orientació pressupostària

S’adjunta una orientació pressupostària Monitoratge de Consums energètics d’un equipament.
Cost subministrament i instal·lació per a cada analitzador elèctric (equip i programació ) = 700,-€
Cost subministrament i instal·lació per a cada sonda temperatura (equip i programació) = 400,-€
Cost subministrament i instal·lació per a cada emissor d’impulsos (equip i programació) = 250,-€
Cost subministrament i instal·lació per a cada RTU (inclou també la programació per 
enviament dades a la Plataforma Sentilo) = 850,-€
Cost de cablejat dels diferents components fins a la RTU = segons distancies.
Cost d’instal·lació dels equips = segons preu/h operari.
Cost programació enviament informació de RTU a Sentilo = segons preu/h programador.
Cost creació pantalles en el sistema de visualització de l’Agència d’Energia de
Barcelona. Pantalles plataforma de monitoratge1 = 300,-€ (a subcontractar al proveïdor de
l’Agència d’Energia de Barcelona).
Cost redacció documentació As-built = segons preu/h enginyeria.

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

S’adjunta a mode d’exemple un esquema pressupostari corresponents a un sistema de monitoratge 
d’un projecte que ja s’ha realitzat. Cada projecte és singular i mereix un disseny determinat en 
nombre d’equips i sistemes de comunicació, però s’adjunta aquesta relació per facilitar la 
comprensió de l’abast del que es desitja:

                                                           
1 Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma d’un 
equipament amb =< 25 TAGs 
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3.3. Monitoratge d’un sistema fotovoltaic (mesura d’electricitat generada, exportada i 
autoconsumida)

Per a les instal·lacions solars fotovoltaiques es considera una tipologia única pel que fa a la visualització 

en esquema sinòptic i tot el relatiu a gràfiques. Considerant que la connexió serà en Mode 2, caldrà 

monitoritzar:

Comptador Bidireccional FV (PM2) per avaluar la generació neta

Comptador de consum de l’equipament (PM1)

Comptador Bidireccional de companyia (CIA) per avaluar la importació/exportació

Irradiància

Cost creació pantalles en el sistema de visualització de l’Agència d’Energia de Barcelona.
Pantalles plataforma de monitoratge2 = 150,-€ (a subcontractar al proveïdor de l’Agència d’Energia de
Barcelona).

S’adjunta a continuació, l’abast de diverses instal·lacions Fotovoltaiques tipus i pressupost global (IVA i BI 
exclosos) orientatiu:

Monitoratge d’una instal·lació fotovoltaica en equipament: 2.000,-€ (IVA i BI exclosos).

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb 2 inversors: 2.000,-€ (IVA i BI exclosos).

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de Pb i 1 inversor: 6.000,-€ (IVA i BI exclosos).

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de liti i 3 inversors: 11.000,-€ (IVA i BI exclosos).

                                                           
2 Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma 
d’una instal·lació solar fotovoltaica (FV) amb =< 5 TAGs 
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3.4. Monitoratge d’un sistema solar tèrmic

Preguntar a l’Agència d’energia de Barcelona. Ja que d’instal·lacions solars tèrmiques n’existeixen dues 
tipologies bàsiques (Tipologia Centralitzada i Tipologia Descentralitzada) i el seu monitoratge difereix 
sensiblement.

S’adjunta una orientació pressupostària Monitoratge de d’una instal·lació solar tèrmica:

Cost creació pantalles en el sistema de visualització de l’Agència d’Energia de Barcelona.
Pantalles plataforma de monitoratge3 = 250,-€ (a subcontractar al proveïdor de l’Agència d’Energia de
Barcelona).

Instal·lació solar tèrmica centralitzada: 3.500€ (IVA i BI exclosos). S’adjunta exemple d’abast:

Instal·lació solar tèrmica descentralitzada: 2.500€ (IVA i BI exclosos). S’adjunta exemple d’abast:

Aquesta proposta orientativa de pressupost inclou programació de l’enviament de dades a Sentilo i alta a 
la plataforma de visualització municipal

                                                           
3 Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma 
d’una instal·lació solar térmica (ST) amb =< 30 TAGs 
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4. Informació adreçada a contractistes

La informació que és d’interès al contractista/adjudicatari de l’obra és:

Informació adreçada als Projectistes (veure tot el punt 3 d’aquest document)
ANNEX I Característiques dels elements de camp
ANNEX II La plataforma ent/sort SENTILO i la plataforma de visualització del monitoratge
ANNEX III Protocol de comunicacions entre la RTU-Datalogger i la plataforma ent/sort SENTILO

Ja que descriu el tipus d’equips a instal·lar, abast dels treballs, sistemes de programació, etc.

PROCEDIMENT d’alta de sensors a SENTILO i a la Plataforma de Monitoratge. Vàlid per a edificis com 
per a instal·lacions

1. El contractista de l’obra demana núm. de codi per l’edifici a l’AEB que li fa arribar juntament amb 
la darrera versió del protocol de monitoratge. 

2. En base a aquesta prèvia, la contrata encarregada a instal·lar els equip de presa de dades 
(comptadors i sondes i concentrador datalogger d’informació-RTU), fa la programació del 
concentrador datalogger-RTU i ho envia a SENTILO.

3. S’avisa a l’AEB i l’AEB comprova que la informació arriba en el format i denominació de variables 
pertinent.

4. Si l’AEB dóna el vist i plau, el contractista contacta amb SIGE.
5. SIGE informa a l’AEB que ja s’està visualitzant a temps real.
6. L’AEB comprova i dóna OK definitiu.

Tot seguit s’adjunta en format de diagrama de fluxos:

4.1. Diagrames de flux per a l’alta de monitoratge energètic d’instal·lacions:

DIAGRAMA DE FLUX 1 dels 4 passos a seguir per assignar CODI equipament i el cost de visualització a la 
plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTISTA 
/ BIM S.A. 

Demana pressupost i 
codi de l’equipament 

AEB 

SIGE 

Avalua preu 
(segons 

nombre de 
TAGs) i 

s’assigna el 
codi 

Resolució del 
pressupost i nou codi 

3 

2 

1 
Informa del nou 
codi i pressupost 4 
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DIAGRAMA DE FLUX 2 procés de comprovació codificació sensors i alta a SENTILO (2 passos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTISTA 

Comprovació de la 
codificació de la RTU 

dels sensors 

AEB 

SENTILO 

És vàlida? 

2 

1 

NO 

SI 

Es procedeix a 
donar d’alta els 

sensors 

PROJECTISTA 

DIAGRAMA DE FLUX 3 procés d’alta a la plataforma de visualització (proveïdor actual: SIGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTISTA 

Comprova si les dades es 
visualitzen a SENTILO i si s’ha 

fet efectiu el pagament de 

AEB 

SIGE 

3 

2 

NO SI 

SIGE crea les pantalles, 
sinòptics de l’equipament 

AEB 

Informa de la NO 
comunicació a SENTILO o NO 

alta a la plataforma SIGE. 3,1 

PROJECTISTA 

Confirmació d’alta de 
sensors a SENTILO 1 

SIGE 

PROJECTISTA 

AEB 

4 Es visualitza bé? 

5 Es demana doc As-Built 
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ANNEX I Característiques dels elements de camp

 

Analitzadors d’electricitat
Els analitzadors són centrals de mesura d'alta precisió, que tenen l’objectiu de mesurar els principals
paràmetres elèctrics en xarxes monofàsiques i / o trifàsiques.

 

En general es descarta la lectura directa dels comptadors de facturació de companyia donat que no
es pot garantir la disponibilitat permanent dels ports de comunicació.

 
Per tal de facilitar la verificació de la lectura dels mantenidors del sistema i dels edificis, els
analitzadors hauran de tenir una pantalla on es puguin consultar les dades instantànies a transmetre.

 
Dades a llegir de cada analitzador:
De les dades elèctriques es demana com a mínim la següent informació del General:

Intensitat (trifàsica i per cada fase).
Tensió (trifàsica i per cada fase).
Potència Activa.
Potència Reactiva. 
Cos Phi.
Energia.

 
 

Emissor d’impulsos per al comptador de gas
Els comptadors de gas de companyia sovint disposen de la possibilitat d’incorporació d’emissors
d’impulsos, que poden evitar la necessitat d’instal·lar comptadors de gas addicionals. Si això és 
possible, caldrà proveir i instal·lar els emissors d’impulsos així com el cablejat i connectors adients.
En cas contrari, s’hauran d’instal·lar comptadors de gas addicionals al de companyia.

 

 
Amb l’objectiu de proporcionar una millor comprovació del comptatge del sistema, es permetrà la
sincronització inicial del comptador.

 

D’altra banda, cal tenir en compte que el nivell de seguretat intrínseca dels comptadors és Ex II ½ G
EEX ia IIC T6, el que implica que la RTU haurà de disposar de la interfície electrònica corresponent
que permeti la connexió amb el comptador d’impulsos de baixa freqüència.

 
Sondes de temperatura
El sistema de comptabilitat i monitoratge s’ha d’ampliar a més funcionalitats a través de la implantació
de sondes de temperatura i d’humitat relativa interior (i si es considera d’interès, també exterior) per
permetre tenir lectures d’aquests paràmetres per obtenir indicadors energètics d’interès, controlar 
l’evolució dels paràmetres esmentats al llarg del dia, de la setmana o del temps d’interès determinat, 
poder gestionar en un futur els sistemes de climatització en funció d’aquestes lectures, etc.

 
Així doncs, s’incorporaran sondes de control de temperatura i d’humitat relativa en alguna zona
de l’edifici. Les propostes de les ubicacions de les sondes les pot fer l’empresa que elabori el
projecte executiu, però hauran de ser aprovades per l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA.

 
 

Caldrà comptar tant amb sondes de condicions ambientals interiors com de condicions exteriors.
També en aquest cas, la tecnologia preferida per a la comunicació entre les sondes i la RTU és via
cable.

 
 

El nombre de sondes a instal·lar de cadascun dels tipus diferirà en funció de l’edifici objecte del
monitoratge, en vista de les diferències arquitectòniques, de superfície, d’ocupació i equipaments que
hauran de conviure. Si en un edifici hi ha més d’un equipament amb servei diferenciats, cal instal·lar 
sondes de temperatura i humitat relativa interiors en tots els equipaments i, si es considera apropiat,
més d’una sonda en cadascun d’ells.

 

 
Un cop l’empresa hagi realitzat el projecte executiu de monitoratge de la instal·lació i abans d’iniciar-
ne l’execució caldrà que presenti la proposta a l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA, per tal que
s’aprovi.

 
Concentrador de dades Datalogger (RTU)

El sistema local de concentració de dades (RTU) rep i enregistra les dades provinents de:
• El comptatge dels consums elèctrics, que es farà mitjançant analitzadors elèctrics.
• El comptatge de consums de gas natural, que es farà mitjançant un emissor d’impulsos.
•    Les dades dels sensors de temperatura (interior ) i humitat relativa (interior i ).

 
 

Per tal que la comunicació sigui més fiable, tant els analitzadors elèctrics, les sondes de temperatura i
humitat, l’emissor d’impulsos, es comunicaran preferiblement mitjançant cable amb la RTU
Datalogger.

 
Aquest sistema ha de disposar de memòria incorporada i comptar amb el sistema de comunicació
que comporti el menor cost de manteniment, però sense perdre prestacions de connexió ni de lectura
remota. Qualsevol dels dispositius de comunicació necessaris seran subministrats per l’adjudicatari
com a part de la instal·lació.

 

 
Els sistemes locals de concentració, emmagatzematge i publicació de dades cap a la plataforma han
de ser sistemes basats en estendards de programació de controladors (e.g.: IEC 61131-3) o han de 
disposar de sistemes operatius que puguin ser accessibles per tal de poder ampliar si s’escau en un 
futur, la seva funcionalitat (e.g.: linux embedded, windows xp embedded, android, etc.) o, simplement, a 
efectes de manteniment com un actiu informàtic més.

 

 
No s'admetrà l’existència de claus d'accés privades que impedeixin  re-programar o parametritzar les 
noves funcionalitats o corregir possibles mancances.
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Especificació de consolidació de dades enviades pels elements de camp a la
RTU

S’especifica a continuació les alternatives de consolidació de dades a les quals es podran acollir els
diferents adjudicataris dels concursos per al subministrament i instal·lació de sistemes de monitoratge i 
comptabilitat energètica en edificis i equipaments municipals.

 

 
Les dades que el sistema ha de recollir de manera unificada són de tres tipus:

 
 

• Informació en temps real de senyals de camp. Per a cada senyal i amb una periodicitat a 
determinar, s'enviarà una mostra juntament amb l'instant de recollida.

• Informació en temps real o senyals digitals d'estats o alarmes. Per a tots els senyals digitals 
recollits (ja siguin alarmes o estats) s’emmagatzemarà a la base de dades cada modificació (pas 
de 0 a 1 o d'1 a 0) juntament amb la dada del temps en què s'ha produït el canvi.

• Informació històrica  dels  senyals  recollits.  Dels  senyals  analògics (temperatures, cabals, 
potències, etc.) i comptadors (energies, volums, etc.) es registrarà amb una periodicitat a 
determinar, enviant un registre sumaritzat del què ha passat en aquest període. Aquesta 
sumarització inclourà el valor mitjà, el màxim, el mínim, el nombre de mostres recollides i la 
durada del període sumaritzat.

 

 
De forma general les comunicacions entre les RTU's i la Sentilo es fan utilitzant serveis web i 
transmetent les dades en format JSON. Són les RTU's les que inicien les comunicacions quan tenen 
dades per transmetre o a intervals periòdics i no és la Sentilo la que les consulta. Les RTU's, per tant, 
hauran de tenir la capacitat hardware i software necessària per realitzar de forma autònoma aquestes  
comunicacions i,  en  cas  de  que  no  estigui  actiu  el  canal  de  comunicacions, fer  de datalogger per 
enviar les dades emmagatzemades tant aviat com les comunicacions quedin restablertes. S'haurà de 
demostrar mitjançant la desconnexió forçada de les comunicacions que la funció de datalogging i 
recuperació de dades funciona correctament.

 
Protocols de comunicació entre els elements de camp i la RTU

Els sistemes proposats, cal que disposin de la possibilitat de comunicar a través de diferents protocols 
de comunicació. Si bé el numero de protocols actuals dins del mercat és molt ampli, cal que com a 
mínim es comuniqui de forma nativa (inclòs en el software de base del dispositiu) amb el protocol 
Modbus RTU/TCP.
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ANNEX II La plataforma ent/sort SENTILO i la plataforma de visualització del 
monitoratge

 
Sentilo és la peça de l'arquitectura que aïlla les aplicacions que es desenvolupen per explotar la 
informació "generada per la ciutat" i la capa de sensors desplegats a tota la ciutat per recollir i difondre 
aquesta informació .

El principal objectiu de la plataforma Sentilo és abaratir costos de desplegament i manteniment de 
sensors i alhora abaratir costos de desenvolupament d’aplicacions consumidores de dades procedents 
de sensors. La creació i implantació de la plataforma Sentilo permet assolir els següents beneficis:

Aïllar (desacoblar) el sensors i actuadors de les aplicacions que els usen, permetent canviar uns i altres 
sense haver de tocar res més.

• Trencar les sitges funcionals, fugint de la dependència de proveïdors i de la proliferació de 
sistemes aïllats que moltes vegades es despleguen fins i tot per al mateix servei.

• Facilitar compartir les dades d’un sensor entre diferents aplicacions trencant conceptes de 
propietat.

• Disposar d’una sèrie de serveis comuns que necessiten totes les aplicacions i que no cal que 
cada una desenvolupi independentment: Catàleg de sensors/actuadors, monitorització, Qualitat de 
Servei, homogeneïtzació lèxica, sintàctica i semàntica.

• Incorporar traduccions de protocols entre sensors/actuadors i les aplicacions.

• Assegurar que el catàleg dels sensors/actuadors, nucli fonamental del sistema de gestió i 
manteniment d’equips al carrer, és complert.

 
REQUERIMENTS SENTILO
Per tot això, l’Ajuntament de Barcelona requereix que els sensors i actuadors que es despleguin a la
ciutat ho facin d’una forma estàndard i, en concret, enviïn sempre les dades a través de la plataforma
Sentilo. Tal i com s’ha comentat, el principal objectiu de Sentilo és abaratir costos de
desplegament i manteniment de sensors i, per tant, l’Ajuntament de Barcelona valora la reducció i/o 
simplificació dels equipaments intermedis i l’alineació de la solució de comunicacions plantejada amb la 
infraestructura de Telecomunicacions dissenyada a la ciutat de Barcelona.

En concret, es valorarà:

• La simplificació o eliminació dels possibles equipaments locals o servidors a utilitzar per 
processar les dades mesurades “en cru”. Aquests equipaments poden ser substituïts per 
mòduls específics (càlcul d’informació, conversió de dades, generació d’alarmes, ...) 
desenvolupats seguint les pautes d’arquitectura modular i desacoplada definides per 
l’arquitectura Smart City de Barcelona. Aquests mòduls addicionals s’instal·laran dins de la 
infraestructura TIC de l’Ajuntament de Barcelona i han d’incloure la documentació suficient per
poder fer la seva gestió.



• Que l’enviament de les dades dels sensors es realitzi a través de mecanismes via PUSH. És a 
dir que les dades vagin des dels sensors a Sentilo i d’allà a les aplicacions i així reduir els 
mecanismes tipus PULL on les aplicacions demanen periòdicament les dades als sensors i que 
fan més difícil garantir el creixement i escalabilitat de la plataforma.

• La  simplificació  o  eliminació  dels  possibles  elements  de  telecomunicacions  a  instal·lar 
addicionalment en el terreny per fer possible la solució plantejada. En aquesta línia, es valorarà 
que es prioritzin les xarxes de comunicacions pròpies de l’Ajuntament (fibra òptica, xarxa W iFi) 
minimitzant la utilització d’elements de comunicació addicionals com poden ser la xarxa 3G, 
gateways propis, etc.

• La simplificació o eliminació dels possibles elements que proporcionin tensió elèctrica. Això vol 
dir que es prioritzarà la utilització d’alimentació elèctrica (sempre que es pugui disposar de punt 
de connexió elèctrica) o amb plaques solars (sempre que aquest mitjà permeti garantir les 
freqüències d’enviament desitjades). En cas d’utilitzar bateries es valorarà que tinguin la 
màxima durada possible i que Sentilo rebi informació sobre el nivell de bateria disponible.

 
MODEL GENERAL SENTILO
Sentilo ha estat desenvolupada utilitzant programari obert i s’ofereix el seu nucli (Kernel) en 
format de programari lliure (llicències EUPL i LGPL) a través del web de la comunitat Sentilo, 
(www.sentilo.io) per tal que altres ciutats o empreses el puguin descarregar i utilitzar-lo lliurement. 
Sentilo és la instància de la plataforma Sentilo que l’IMI ha instal·lat en el seu CPD per donar
servei a tots els projectes que l’hagin d’usar i n’és 100% fidel. Per tant, la documentació que s’aplica a
Sentilo és la que es troba a la pròpia web de Sentilo.

 
A continuació s’inclou un diagrama on s’ubica la plataforma en el context de les aplicacions, mòduls,
proveïdors i sensors. Per a una millor comprensió del diagrama s’inclou una definició dels principals
conceptes representats:

 
S’entén per proveïdor l'ens que agrupa una sèrie de sensors i envia o consumeix informació cap a la
plataforma. Un proveïdor es pot correspondre amb un element físic de camp (gateway, router) o no 
(agrupació lògica de sensors d’un determinat tipus).

 
• S’entén per sensor un element que envia i/o rep informació de la plataforma. Un sensor es pot 

correspondre amb un element físic de camp o no (sensor virtual).
 

• S’entén per event la informació que s’envia a Sentilo (ordres, dades, alarmes, etc.)
 

 
• S’entén per serveis les comandes que es poden demanar a la plataforma (catàleg,

subscripció, publicació, data, ordres, alarmes)
 

• S’entén per aplicació /mòdul qualsevol client que es connecta a la plataforma per consumir o
enviar dades de/a sensors o d'altres aplicacions (no s’ha de confondre amb l’usuari final).
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SERVEIS SENTILO

Les aplicacions/ mòduls o proveïdors/ sensors han d’utilitzar la Interfície de Programació 
d'Aplicacions (Application Programing Interface, en endavant API) per tal d'interaccionar amb la 
plataforma. Sentilo ofereix una API oberta basada en interfícies de tipus REST2 i la comunicació 
amb la plataforma és mitjançant el protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

 
Els serveis o capacitats inicials de la plataforma són:

 

 
• Permetre registrar aplicacions/ mòduls i proveïdors/ sensors a la plataforma (servei 

Catàleg).

• Permetre  a  aplicacions/  mòduls  i  proveïdors/  sensors  subscriure’s  a  serveis  publicats 
prèviament (servei Subscripció).

• Permetre enviar informació des de sensors a aplicacions/mòduls (Servei Data).

• Permetre recuperar informació de  proveïdors/ sensors des  d’aplicacions/ mòduls (servei
Data).

• Permetre enviar ordres des d’aplicacions/ mòduls a proveïdors/sensors (servei Order).

• Permetre disparar alarmes des d’aplicacions/ mòduls o des de proveïdors/ sensors (servei
Alarm).



MECANISMES DE SUBSCRIPCIÓ

A continuació es descriuen algunes de les característiques més rellevants del mecanisme de 
publicació d'events que proporciona la plataforma. Sempre que un proveïdor o aplicació es registra a
la plataforma aquest queda habilitat per disparar events (ordres, data, alarmes, etc.).

La plataforma proporciona també un mecanisme per subscriure’s a events del sistema. Una 
aplicació/proveïdor que es subscriu a un tipus d'event del sistema associat a un recurs, rebrà
notificacions quan es produeixi un event al que està subscrit.

 
En el moment de la subscripció, el client ha de proveir d'una URL de retorn a on la plataforma
notificarà els events als quals es subscriu (Push). En cas que un client no pugui proveir una adreça on
rebre les notificacions HTTP haurà de fer peticions periòdiques a la plataforma (Pull) i no podrà
utilitzar aquest mecanisme.

La plataforma:
 

 
• Valida que proveïdor/aplicació té permisos per publicar l'event sobre el recurs associat.
• Valida que proveïdor/aplicació té permisos per subscriure's a l'event sobre el recurs 

associat.
• Distribueix la informació d'acord a les subscripcions actives.

 
API REST SENTILO
L’API oberta tipus REST que ofereix Sentilo utilitza els següents conceptes de terminologia
REST:

 

 
• Recursos: Elements d'informació del sistema.
• Identificadors: Nom únic que identifica un Recurs.
• Representacions: Format de les dades intercanviades.
• Operadors: Accions que es poden fer sobre un recurs.
• Codis de resposta: Que indica el resultat de l'operació.

 
RECURSOS
Són elements d'informació del sistema que en el cas de Sentilo són:

 

 
• Sensor: element de hardware o software amb la capacitat de generar una observació (dada)
• Component: es correspon amb un element de hardware o software, amb localització geo-

espacial (fixa o mòbil) que pot estar format per 1 o N sensors.
• Proveïdor: entitat que representa una agrupació de components i que permet les 

comunicacions amb Sentilo d’enviar dades i rebre comandes.
• Aplicació client /Mòdul: entitat que consumeix les dades processades per la plataforma. 
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Les accions que es poden realitzar són:

Aplicacions/mòduls:
 

 
o Es registren a la plataforma, però sempre des de l'administració. 
o Envien ordres a proveïdors/sensors (servei order).
o Recuperen dades de proveïdors/sensors (servei data). 
o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe).

 
Proveïdors/sensors:

 
 

o Es registren a la plataforma (servei catàleg).
o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe).

Els sensors i els components de la plataforma tenen una tipologia associada.
 
 
 

IDENTIFICADORS

Nom únic que identifica un recurs al sistema que en el cas de Sentilo, s'utilitzaran URLs (Uniform
Resource Locator). El format general serà el següent:

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Format per les següents parts:
• Protocol de comunicació: HTTP o HTTPS.
• Servidor: Domini del servidor de Sentilo.
• Port: Port definit per les comunicacions.
• Servei: Catàleg, data, order, etc.
• Event: Event associat (només per subscripcions)
• Proveïdor: Identificador del proveïdor de servei. Opcional.
• Sensor: Identificador del sensor a la plataforma. Opcional.
• Valor: Valor directe per operacions simples. Opcional.
• Paràmetres: Paràmetres de la petició. Opcional.

 
REPRESENTACIONS

 

 
Els formats de dades suportats per Sentilo són: JSON (versió inicial) i XML (en una futura versió). El
format per defecte utilitzat per la plataforma és JSON. Per especificar un altre, cal informar el 
paràmetre "format".

 
 
 

Format JSON
Exemple de dades en format JSON:

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERADORS
Els operadors de la plataforma són mètodes del protocol HTTP.
En general, el funcionament associat als operadors utilitzats per Sentilo és:

 

 
• GET: Sol•licitar informació.
• POST: Envia dades.
• PUT: Actualitza dades.
• DELETE: Esborra dades.

La plataforma discriminarà l'acció que es vol realitzar a partir del mètode utilitzat i del servei, proveïdor 
o sensor identificat en la URL invocada.
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CODIS DE RESPOSTA
La resposta a una crida a la plataforma es vehicula mitjançant els codis d'estat HTTP.
A la web de Sentilo i, en concret, a l’apartat de Community –Documentation –API docs
(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/W ebHome) es pot trobar informació més detallada sobre
l’API que inclou exemples concrets d’utilització.

SEGURETAT SENTILO
La plataforma Sentilo valida qualsevol petició que rep el sistema seguint la terminologia AAA
(Authentication, Authorization, Accounting):

 
• Autenticació: Identificant qui fa la petició.
• Autorització: Validant que pot fer l'acció sol•licitada sobre el recurs associat.
• Traçabilitat: Registrant l'acció i qui l'ha realitzat.

 

 
Per garantir-ho, la plataforma utilitza un mecanisme d'autenticació basat en tokens (Token Based
Authentication).

L'enviament del token es realitza afegint a la petició una capçalera HTTP amb clau 
IDENTITY_KEY. Per cada petició rebuda, la plataforma realitza les següents accions:

 
• Identificar el peticionari mitjançant la capçalera HTTP.
• Comprovar que el recurs sobre el que es vol fer l'acció existeix.
• Comprovar que pot fer l'acció que sol•licita sobre el recurs.
• Validar si el canal s'adequa a la petició (HTTP/HTTPS).
• Registrar l'acció realitzada.

 
 
 

Plataforma de visualització
Les dades enviades per la Sentilo s’enregistren remotament al servidor de dades connectat a
Internet.

 

 
Aquet Servidor conté una aplicació Web mitjançant la qual es poden visualitzar totes les dades en
temps real i en forma d’històrics.

 
Característiques de l’aplicació web:
• Visualitzar els consums elèctrics i de gas
• Visualitzar els valors de les temperatures i humitats
• Consultes d’històrics de les dades de consums
• Generació de gràfiques d’històrics de l’evolució de totes les dades enregistrades
• Gestió, consulta i generació d’ informes setmanals, mensuals i anuals dels consums de la 

instal·lació
• Exportació de totes les dades enregistrades a format Excel o CSV. Es podrà definir el rang de 

dates entre les quals es generarà aquesta exportació
• Discriminació de la informació mostrada depenent del tipus d’usuari
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ANNEX III Protocol de comunicacions entre la RTU-Datalogger i la plataforma 
ent/sort SENTILO

 

1. Contextualització

Aquest Annex detalla com s’efectua la comunicació entre les INSTAL·LACIONS i la Sentilo que és la 
plataforma de sensors i actuadors municipals on s’envien totes les senyals que es capten a la ciutat. 
Mitjançant subscripció dels diversos operadors de les múltiples plataformes de visualització que donen 
servei a l’Ajuntament a la Sentilo, es poden visualitzar les variables enviades.

Al Web www.sentilo.io hi ha major detall de les funcionalitats de Sentilo.

Al link http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome, s’exposa la metodologia d’enviament 
d’informació i sistema de validació de la comunicació així com instruccions per a publicar dades.

En el següent enllaç: http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs.Services/Subscription, s’especifiquen els 
modes d’adquisició de dades disponibles a Sentilo. L’operador de la plataforma de visualització haurà de 
subscriure’s a Sentilo i desenvolupar les pantalles de visualització i totes les utilitats que calgui.

2. Especificacions comunicació

De forma particular, s’exposa en aquest Annex com cal procedir pel cas dels edificis i equipaments 
municipals monitoritzats.

La freqüència de l’adquisició de dades depèn directament de la variabilitat de la propietat física
observada. Les comunicacions amb la plataforma poden ser molt lentes, depenent del canal que es faci
servir.

Un dels requeriments de la plataforma actual de monitoratge energètic és que els equips que fan 
l’adquisició local de dades tindran la capacitat de tractar la informació abans de publicar-la:

1. Informació en temps real. Per cada sensor (e.g.: voltatge, temperatura, intensitat, etc.) de cada
instrument (sonda de temperatura, analitzador de xarxes, etc.) es publica amb una periodicitat
determinada el valor últim llegit juntament amb el seu timestamp.

2. Informació tractada / consolidada. La velocitat d’adquisició de dades pot ser molt més ràpida que
la de publicació d’informació. De totes les mostres adquirides, només interessa un resum de la seva
evolució en cada període de consulta.

A) D’una propietat física podem voler conèixer:
• El valor mig
• El valor màxim
• El valor mínim
• El número de mostres adquirides
• La durada del període d’adquisició

B) D’ un comptador es necessita.
• El valor a l’inici del període d’adquisició
• El valor al final del període d’adquisició
• El número de mostres adquirides
• La duració del període d’adquisició

Per poder enviar per cada magnitud física o comptador dades en temps real i dades consolidades amb
freqüències diferents es farà el següent:

Per cada sensor físic hi haurà dos sensors virtuals, un per cada tipus de dades:

Dades simples o RT (Real Time)
Dades complexes que poden ser HV (Historical Value) o MV (Meter Value) dependent del tipus
d’informació que s’enviï. Aquestes dades són resums estadístics del que ha passat en un quart
d’hora. Si es tracta d’una magnitud física (HV) es voldrà tenir el valor mig, el màxim i el mínim.
Si es tracta d’un comptador (MV) es voldrà tenir el primer i l’últim valor del comptador.
En ambdós casos voldrem tenir informació de inici d’adquisició, número de mostres
recollides i durada del període d’anàlisi expressat en segons (menor o igual a 15 minuts). Les
dades s’enviaran de forma independent. Aquesta opció garanteix una major flexibilitat en
l’enviament, separa informació que és diferent i que té freqüències d’enviament diferents,
permet la posterior subscripció dins de la Sentilo de forma individualitzada, 
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3. Codificació dels sensors a la Sentilo (aspectes generals)

La codificació dels sensors permet, de forma fàcil, identificar la instal·lació, el tipus de dada que porta i,
evidentment, l'instrument que representa. Aquest codi és una cadena de text alfanumèrica més el 
caràcter "_" (guió baix o underscore) que s'utilitza per fer la separació de cada component. El format és
el següent:

• EEEE_TD_CP_TAG
On:

• EEEE és un codi de fins a quatre xifres numèriques identificant l'equipament/instal·lació
monitoritzada. Aquest codi l'assigna  l'AEB  (Agència  de  l'energia  de  Barcelona)  i  s'envia  
als responsables de la implementació de les comunicacions a cada instal·lació.

• TD és el tipus de dada a enviar. Aquesta part només pot tenir els següents valors:
RT. Quan la informació enviada és un valor en temps real. Del sensor amb
aquesta codificació es publica a la SENTILO les mostres llegides.
HV. Quan la informació enviada és un resum estadístic d'un sensor analògic
(e.g.: Potència activa). Del sensor amb aquesta codificació es publiquen a la
SENTILO els valors mig, màxim i mínim de les mostres adquirides d'un sensor 
analògic en un període de temps predeterminant.
MV. La informació enviada és el resum d'un comptador (e.g.: Volum de gas). 
S'envia a la SENTILO els valors inicial i final en un període de temps 
predeterminat.

• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB.
• TAG és identificador del sensor. L'AEB fa una proposta per cada component a monitoritzar.

1. Informació horària
Totes les marques de temps que s’envien a la PSAB haurien d’estar en format UTC de forma que sigui la 
plataforma de monitoratge qui gestioni la transformació a hora local per fer l’explotació de les dades.

Les dades complexes es tractaran amb escapament”. El format d’enviament és el següent:

Format:
{“observations”:[ValueList]} ValueLis:
Value | Value,ValueList
Value:
{“value”:RTObject,”timestamp”:Data} | {“value”:SummaryObject,”timestamp”:Data} RTObject:
Valor SummaryObject: 
“{\“summary”:{\“avg\”:Valor,\“max\”:Valor,\“min\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”:Valor}}” | 
“{\“summary”:{\“firstvalue\”:Valor,\“lastvalue\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”: Valor}}

On Valor i Data són valors numèrics i marca de temps segons l’especificat a la SENTILO. El Valor 
serà el que es correspongui amb el qualificador de la seva esquerra i la Data és la marca de temps de la 
dada adquirida en el cas d’informació en temps real i la marca de temps de l’inici del període en el cas 
d’informació consolidada.

• Enviament de lectures de temps real:

Si es vol enviar a la SENTILO la lectura real cada minut (la freqüència final dependrà de les 
comunicacions disponibles a la instal·lació), llavors un exemple de crida seria la següent:

• PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN001
• amb body:

{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"}]}
• Amb aquest mateix model també es poden enviar varies lectures reals de cop. Exemple 
d’enviament de dos lectures seguides:

{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"},{"value":"11.4","timestamp":"0
9/10/2013T09:01:00"}]}

• Enviament de lectures consolidades:

• La granularitat històrica que fa falta es quart-horària, és a dir que els resums d’informació són 
quart-horaris.

• Un exemple per una dada de tipus HV (Historical Value ) corresponent a una propietat física: 
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN000 amb body (atenció l’escapat):
{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"avg\":24,\"max\":26.3,\"min\":23.1,\"samples\"
:90,\"duration\":900}}","timestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel sensor EN000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor mig de les mostres ha sigut 24, el màxim
26.3 i el mínim 23.1.

• Un exemple per una dada de tipus MV (Meter Value ) corresponent a un comptador:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/CNT000 amb body (atenció l’escapat):
{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"firstvalue\":24002,\"lastvalue\":25000,

\"samples\":90,\"duration\":900}}","timestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel comptador CNT000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor inicial ha sigut 24002 i al final del període
analitzat el comptador tenia el valor 25000.

• En el cas del resum quart-horari d'un conjunt de sensors analògics:
{"sensors":[
{"sensor":"01721_IntTempInt1","observations":[
{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"14.0671\",\"max\":\"19.559\",\"min\":\"10.0125\",\"samples\":\"16\",\"dur 
ation\":\"15\"}}”,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}
]},
{"sensor":"01721_IntTempInt2","observations":[
{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"24.9217\",\"max\":\"29.2572\",\"min\":\"20.5704\",\"samples\":\"16\",\"du 
ration\":\"15\"}}”,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}
]}
]}
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4. Codificació sensors d’un Equipament o Edifici a la Sentilo

La codificació dels sensors permet, de forma fàcil, identificar la instal·lació, el tipus de dada que porta 
i, evidentment, l'instrument que representa. Aquest codi és una cadena de text alfanumèrica més el 
caràcter "_" (guió baix o underscore) que s'utilitza per fer la separació de cada component. El format 
és el següent:

• EEEE_TD_CP_TAG
On:

• EEEE és un codi de fins a quatre xifres numèriques identificant l'equipament/instal·lació
monitoritzada. Aquest codi l'assigna  l'AEB  (Agència  de  l'Energia  de  Barcelona)  i  
s'envia  als responsables de la implementació de les comunicacions a cada instal·lació. Cal 
sol·licitar aquest numero identificador de la instal·lació, abans de començar a programar la 
RTU).

 
• TD és el tipus de dada a enviar. Aquesta part només pot tenir els següents valors:

RT. Quan la informació enviada és un valor en temps real. Del sensor amb
aquesta codificació es publica a la SENTILO les mostres llegides.
HV. Quan la informació enviada és un resum estadístic d'un sensor analògic
(e.g.: Potència activa). Del sensor amb aquesta codificació es publiquen a la
SENTILO els valors mig, màxim i mínim de les mostres adquirides d'un sensor 
analògic en un període de temps predeterminant.
MV. La informació enviada és el resum d'un comptador (e.g.: Volum de gas). S'envia 
a la SENTILO els valors inicial i final en un període de temps predeterminat.

• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB.
• TAG és identificador del sensor. L'AEB fa una proposta per cada component a monitoritzar.

 

 
Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT 
ja que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden 
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.
 
A continuació, es mostren els sensor que s'han de donar d'alta al catàleg per un analitzador de xarxes 
("network_analyzer"). En aquest exemple es farà servir com a codi de la instal·lació que es monitoritza, el 
número 9999 i com a codi de component #. Aquests dos valors s'hauran de substituir pels que proposi
l'AEB.

Es llisten a continuació totes la denominació de totes variables que s’enviaran del mesurador a la RTU:

• 9999_RT_#_TENSF1 ("voltage") per la tensió de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_#_TENSF1 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 1
• 9999_RT_#_INTF1 ("current") per la intensitat de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_#_INTF1 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 1
• 9999_RT_#_PACTIVF1 ("active_power") per la potencia activa de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_#_PACTIVF1 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 1
• 9999_RT_#_PREACTF1 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_#_PREACTF1 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 1

 

• 9999_RT_#_FPOTF1 ("cosphi") pel factor de potència fase 1 en temps real
• 9999_HV_#_FPOTF1 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 1
• 9999_RT_#_TENSF2 ("voltage") per la tensió de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_#_TENSF2 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 2
• 9999_RT_#_INTF2 ("current") per la intensitat de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_#_INTF2 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 2
• 9999_RT_#_PACTIVF2 ("active_power") per la potencia activa de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_#_PACTIVF2 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 2
• 9999_RT_#_PREACTF2 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_#_PREACTF2 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 2
• 9999_RT_#_FPOTF2 ("cosphi") pel factor de potència fase 2 en temps real
• 9999_HV_#_FPOTF2 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 2
• 9999_RT_#_TENSF3 ("voltage") per la tensió de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_#_TENSF3 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 3
• 9999_RT_#_INTF3 ("current") per la intensitat de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_#_INTF3 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 3
• 9999_RT_#_PACTIVF3 ("active_power") per la potencia activa de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_#_PACTIVF3 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 3
• 9999_RT_#_PREACTF3 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_#_PREACTF3 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 3
• 9999_RT_#_FPOTF3 ("cosphi") pel factor de potència fase 3 en temps real
• 9999_HV_#_FPOTF3 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 3
• 9999_RT_#_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_#_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica
• 9999_RT_#_PREACT ("reactive_power") per la potencia reactiva trifàsica en temps real
• 9999_HV_#_PREACT ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva trifàsica
• 9999_RT_#_FPOT ("cosphi") pel factor de potència trifàsic en temps real
• 9999_HV_#_FPOT ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència trifàsic
• 9999_RT_#_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_#_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_#_EREACTC ("reactive_energy") per la energia reactiva capacitiva total en temps real
• 9999_MV_#_EREACTC ("reactive_energy") pel resum en un període de la energia reactiva capacitiva 
total
• 9999_RT_#_EREACTL ("reactive_energy") per la energia reactiva inductiva total en temps real
• 9999_MV_#_EREACTL ("reactive_energy") pel resum en un període de la energia reactiva inductiva total
• 9999_RT_#_INT ("current") per la intensitat trifàsica en temps real
• 9999_HV_#_INT ("current") pel resum en un període de la intensitat trifàsica
• 9999_RT_#_FREQ ("frequency") per la frequència en temps real
• 9999_HV_#_FREQ ("frequency") pel resum en un període de la frequència

Si pel mateix edifici s'hagués de donar d'alta el comptador de Districlima seria el següent:

• 9999_RT_#_Q ("temperature") pel cabal en temps real
• 9999_HV_#_Q ("temperature") pel resum en un període del cabal
• 9999_RT_#_TS ("temperature") per la temperatura de sortida en temps real
• 9999_HV_#_TS ("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida
• 9999_RT_#_TE ("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real
• 9999_HV_#_TE ("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada

Si pel mateix edifici s'hagués de donar d'alta els sensors al catàleg d'un comptador de gas ("gas_meter") 
seria el següent:
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• 9999_RT_#_V ("gas_volume") pel volum de gas en temps real
• 9999_MV_#_V ("gas_volume") pel resum en un període del volum de gas

En el cas de les temperatures i humitats ("internal_ambient_conditions" o "external_ambient_conditions") 
seria:

• 9999_RT_#_TEMP ("temperature") per la temperatura en temps real
• 9999_HV_#_TEMP ("temperature") pel resum en un període de la temperatura
• 9999_RT_#_HUM ("humidity") per la humitat en temps real
• 9999_HV_#_HUM ("humidity") pel resum en un període de la humitat

Nomenclatura:

El símbol # prendrà el següent valor segons sigui el cas:
CIA per a referir-se a la lectura del comptador de companyia
ES1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa. 
PL per a referir-se a un comptador que mesura el general per planta
CL1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Clima
IL1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat
FO1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Força
LF1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat i Força
GAS1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa de Gas
DHF1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (fred)
DHC1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (calor)
SI1 per a referir-se a una sonda interior.
SE1  per a referir-se a una sonda exterior.

En el cas que hi hagi més d’un comptador s’incrementarà el número. Així, per exemple, si hi ha dues 
escomeses es notarà: ES1 i ES2, etc..

Exemple:

Donar d’alta una variable MV del comptador CL1 de l’edifici Biblioteca Collserola que des de Sentilo se li 
atorga el núm. 156.

El component que es dóna d’alta és: 

Nom: 0156 com que el codi d’edifici ha de ser de 4 xifres, s’omple amb zeros cap a l’esquerra;
S’afegeixen altres dades representatives si cal (en aquest cas _MV_CL1_ INTF1)
Descripció: Indicar nom de l’edifici i després els comentaris, intentant evitar els guions (-) i utilitzant 
el guió baix ( _ ) Biblioteca Collserola_CL1 -> localització i dades representatives

 

Es llisten a continuació les variables que s’enviaran de la RTU a Sentilo (i per tant es comunicaran):

GENERAL

• 9999_RT_ES1_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_ES1_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_ES1_EREACTC ("reactive_energy") per l’energia reactiva capacitiva total en temps real
• 9999_MV_ES1_EREACTC ("reactive_energy") pel resum en un període de la energia reactiva capac. 
total
• 9999_RT_ES1_EREACTL ("reactive_energy") per l’energia reactiva inductiva total en temps real
• 9999_MV_ES1_EREACTL ("reactive_energy") pel resum en un període de la energia reactiva induc. total
• 9999_RT_ES1_INTF1 ("current") per la intensitat de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_ES1_INTF1 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 1
• 9999_RT_ES1_INTF2 ("current") per la intensitat de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_ES1_INTF2 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 2
• 9999_RT_ES1_INTF3 ("current") per la intensitat de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_ES1_INTF3 ("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 3
• 9999_RT_ES1_TENSF1 ("voltage") per la tensió de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_ES1_TENSF1 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 1
• 9999_RT_ES1_TENSF2 ("voltage") per la tensió de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_ES1_TENSF2 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 2
• 9999_RT_ES1_TENSF3 ("voltage") per la tensió de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_ES1_TENSF3 ("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 3
• 9999_RT_ES1_FPOT ("cosphi") pel factor de potència trifàsic en temps real
• 9999_HV_ES1_FPOT ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència trifàsic
• 9999_RT_ES1_FPOTF1 ("cosphi") pel factor de potència fase 1 en temps real
• 9999_HV_ES1_FPOTF1 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 1
• 9999_RT_ES1_FPOTF2 ("cosphi") pel factor de potència fase 2 en temps real
• 9999_HV_ES1_FPOTF2 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 2
• 9999_RT_ES1_FPOTF3 ("cosphi") pel factor de potència fase 3 en temps real
• 9999_HV_ES1_FPOTF3 ("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 3
• 9999_RT_ES1_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_ES1_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica
• 9999_RT_ES1_PACTIVF1 ("active_power") per la potencia activa de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_ES1_PACTIVF1 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 1
• 9999_RT_ES1_PACTIVF2 ("active_power") per la potencia activa de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_ES1_PACTIVF2 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 2
• 9999_RT_ES1_PACTIVF3 ("active_power") per la potencia activa de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_ES1_PACTIVF3 ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 3
• 9999_RT_ES1_PREACT ("reactive_power") per la potencia reactiva trifàsica en temps real
• 9999_HV_ES1_PREACT ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva trifàsica
• 9999_RT_ES1_PREACTF1 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 1 en temps real
• 9999_HV_ES1_PREACTF1 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 
1
• 9999_RT_ES1_PREACTF2 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 2 en temps real
• 9999_HV_ES1_PREACTF2 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 
2
• 9999_RT_ES1_PREACTF3 ("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 3 en temps real
• 9999_HV_ES1_PREACTF3 ("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la fase 
3
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CLIMATITZACIÓ

• 9999_RT_CL1_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_CL1_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_CL1_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_CL1_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

IL·LUMINACIÓ

• 9999_RT_IL1_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_IL1_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_IL1_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_IL1_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

FORÇA

• 9999_RT_FO1_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_FO1_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_FO1_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_FO1_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

En el cas de FORÇA + IL·LUMINACIÓ

• 9999_RT_LF1_EACTIVA ("active_energy") per la energia activa total en temps real
• 9999_MV_LF1_EACTIVA ("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
• 9999_RT_LF1_PACTIV ("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
• 9999_HV_LF1_PACTIV ("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica
 
XARXES DE CALOR I FRED DE BARCELONA: DISTRICLIMA/ECOENERGIES

• 9999_RT_DHF1_Q ("flow") per el cabal en temps real
• 9999_HV_DHF1_Q ("flow") pel resum en un període del cabal
• 9999_RT_DHF1_TS ("temperature") per la temperatura de sortida en temps real
• 9999_HV_DHF1_TS ("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida
• 9999_RT_DHF1_TE ("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real
• 9999_HV_DHF1_TE ("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada
• 9999_RT_DHC1_Q ("flow") per la cabal en temps real
• 9999_HV_DHC1_Q ("flow") pel resum en un període del cabal
• 9999_RT_DHC1_TS ("temperature") per la temperatura de sortida en temps real
• 9999_HV_DHC1_TS ("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida
• 9999_RT_DHC1_TE ("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real
• 9999_HV_DHC1_TE ("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada
 
Si pel mateix edifici s'hagués de donar d'alta els sensors al catàleg d'un comptador de gas ("gas_meter") 
seria el següent:

• 9999_RT_GAS_V ("gas_volume") pel volum de gas en temps real

 

• 9999_MV_GAS_V ("gas_volume") pel resum en un període del volum de gas

En el cas de les temperatures i humitats ("internal_ambient_conditions" o "external_ambient_conditions") 
seria:

• 9999_RT_SI1_TEMP ("temperature") per la temperatura en temps real
• 9999_HV_SI1_TEMP ("temperature") pel resum en un període de la temperatura
• 9999_RT_SI1_HUM ("humidity") per la humitat en temps real
• 9999_HV_SI1_HUM ("humidity") pel resum en un període de la humitat
• 9999_RT_SE1_TEMP ("temperature") per la temperatura en temps real
• 9999_HV_SE1_TEMP ("temperature") pel resum en un període de la temperatura
• 9999_RT_SE1_HUM ("humidity") per la humitat en temps real
• 9999_HV_SE1_HUM ("humidity") pel resum en un període de la humitat
 
 
 

Codificació dels components a la SENTILO
 

Els codis de components han de ser únics a la Sentilo. El format de la seva codificació és el 
següent:

• EEEE_CP

On:

• EEEE és un codi de fins a quatre xifres numèriques identificant 
l'equipament/instal·lació monitoritzada. Aquest codi l'assigna l'AEB (Agència de 
l'energia de Barcelona) i s'envia als responsables de la implementació de les 
comunicacions a cada instal·lació.
• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB.

 
 

Informació horària
 

Totes les marques de temps que s’envien a la PSAB haurien d’estar en format UTC de forma que sigui 
la plataforma de monitoratge qui gestioni la transformació a hora local per fer l’explotació de les dades.
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5. Codificació sensors d’un sistema de producció Solar Tèrmica a Sentilo

A continuació es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat 15 minuts a la
plataforma Sentilo.

Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja 
que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden 
emmagatzemar directament ja són valors incrementals.

VARIABLE NOM DE LA VARIABLE OBSERVACIONS

Radiació 9999_RT_STS1_IRRAD Valor instantani de la radiació solar

Cabal primari 9999_RT_STS1_PC_FLOWMETER Valor instantani del cabal de circulació en el circuit 
primari

Temperatura captadors 9999_RT_STS1_TEMP_PC_COLLECTOR Valora instantani de la temperatura de captadors
Temperatura entrada 
bescanviador (*) 9999_RT_STS1_TEMP_PC_INTLET_HX Valor instantani de la temperatura d'entrada al 

bescanviador
Temperatura sortida 
bescanviador (*) 9999_RT_STS1_TEMP_PC_OUTLET_HX Valor instantani de la temperatura De sortida del 

bescanviador cap a captadors

Estat bomba primari 9999_RT_STS1_PC_PUMP_1_STATUS Valor instantani de l’estat de funcionament de la 
bomba de primari

Pressió primari 9999_RT_STS1_PC_PRESSURE_STATUS Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit 
primari

Consum elèctric bomba 
primari 9999_MV_STS1_PC_EPUMP_1 Resum en un període del comptador d’energia 

consumida per la bomba de primari

Consum elèctric dissipació 9999_MV_STS1_PC_EHEATDUMP Resum en un període del comptador d’energia 
consumida pel sistema de dissipació actiu

Temperatura retorn 
secundari 9999_RT_STS1_TEMP_SC_INLET Valor instantani de la temperatura d’aigua d'entrada 

al bescanviador (circuit secundari)
Activació bomba 
secundari 9999_RT_STS1_SC_PUMP_1_STATUTS Valor instantani de l’estat de funcionament de la 

bomba de secundari
Consum elèctric bomba 
secundari (*) 9999_MV_STS1_SC_EPUMP_1 Resum en un període del comptador d’energia 

consumida per la bomba de secundari

Pressió secundari (*) 9999_RT_STS1_SC_PRESSURE_STATUS Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit 
secundari

Temperatura AFS al punt 
de consum 9999_RT_STS1_TEMP_DC_INLET Valor instantani de la temperatura d’aigua freda a 

l’entrada de l’acumulador de l’habitatge
Temperatura ACS al punt 
de consum 9999_RT_STS1_TEMP_DC_OUTLET Valor instantani de la temperatura d’aigua calenta 

sanitària a la sortida de l’acumulador de l’habitatge
Temperatura aigua 
preescalfada solar 9999_RT_STS1_TEMP_DC_SOLAR_OUTLET Valor instantani de la temperatura de l’aigua 

preescalfada pel sistema solar a la l’habitatge
Volum d’aigua consumida 
a l’habitatge 9999_MV_STS1_DC_WATER_CONS Resum en un període del volum d’aigua que s’ha 

consumit a la l’habitatge
Energia solar produïda 
primari 9999_MV_STS1_PC_EPROD_SOLAR Resum en un període del comptador d’energia 

produïda pel camp de captadors solars
Energia ACS total 
consumida 9999_MV_STS1_DC_ETOTAL_CONS Resum en un període del comptador d’energia total 

consumida d’ACS a l’habitatge

Energia solar aportada 
habitatge 9999_MV_STS1_DC_EDELI_SOLAR

Resum en un període del comptador d’energia 
aportada pel sistema solar en el consum d’ACS a 
l’habitatge

Energia auxiliar aportada 
habitatge 9999_MV_STS1_DC_EAUX Resum en un període del comptador d’energia 

auxiliar en el consum d’ACS a l’habitatge
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6. Codificació sensors d’un sistema de producció solar Fotovoltaica i Minieòlica

A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n im a  d e  15
minuts a la plataforma Sentilo per al monitoratge de Fotovoltaiques.

Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja 
que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden 
emmagatzemar directament ja són valors incrementals.

VARIABLE NOM DE LA VARIABLE OBSERVACIONS
Consum elèctric del sistema 
FV  9999_MV_FV_AUXILIAR Valor acumulat d’energia consumida del comptador 

bidireccional

Energia generada 9999_MV_FV_ENERGIA Valor acumulat d’exportació + importació del comptador 
bidireccional 

Energia generada 9999_MV_CIA_EXPORT Valor acumulat d’exportació en el punt frontera del comptador 
bidireccional

Energia generada 9999_MV_CIA_IMPORT Valor acumulat d’importació en el punt frontera del comptador 
bidireccional

Energia generada 9999_MV_FVENERGIA Valor acumulat d’energia generada

Consum elèctric comptador 9999_MV_CIA Valor acumulat d’energia consumida

Energia inversor 9999_RT_E_Total_2 Resum d’un període d’energia consumida

Energia inversor 9999_MV_E_Total_2 Resum en un període de l’energia de inversor

Estat bateria 9999_RT_Status_batt Valor instantani del estat de la bateria

Humitat exterior 9999_RT_HUM_EXT Valor instantani de la humitat exterior

Humitat exterior 9999_MV_HUM_EXT Resum en un període de la humitat exterior

Humitat interior 9999_MV_HUM_INT Resum en un període de la humitat interior

Humitat interior 9999_RT_HUM_INT Valor instantani de la humitat interior

Intensitat bateria 9999_RT_Ipv_batt Valor instantani de la intensitat bateria

Intensitat bateria 9999_MV_Ipv_batt Resum en un període de la intensitat de la bateria

Intensitat inversor 9999_RT_Ipv_2 Valor instantani de la intensitat de l’inversor 

Intensitat inversor 9999_MV_Ipv_2 Resum en un període de la intensitat de l’inversor 

Potència bateria 9999_RT_Pac_batt Valor instantani de la potència de la bateria 

Potència bateria 9999_MV_Pac_batt Resum en un període de la potència de la bateria 

Potència inversor 9999_RT_Pac_2 Valor instantani de la potència de l’inversor

Potència inversor 9999_MV_Pac_2 Resum en un període de la potència de l’inversor

Pressió atmosfèrica 9999_RT_PRESS_ATM Valor instantani de la pressió atmosfèrica

Punt de rosada 9999_RT_PUNT_ROS Valor instantani del punt de rosada

Tensió bateria 9999_RT_Udc_batt Valor instantani de la tensió de la bateria

Tensió inversor 9999_RT_Udc_2 Valor instantani de la tensió de l’inversor

Tensió bateria 9999_MV_Udc_batt Resum en un període de la tensió de la bateria



 

Tensió inversor 9999_MV_Udc_2 Resum en un període de la tensió de l’inversor

Temperatura exterior 9999_MV_TEMP_EXT Resum en un període de la temperatura exterior

Temperatura exterior 9999_RT_TEMP_EXT Valor instantani de la temperatura exterior

Temperatura interior 9999_MV_TEMP_INT Resum en un període de la temperatura interior

Temperatura interior 9999_RT_TEMP_INT Valor instantani de la temperatura interior

Temperatura de xafogor 9999_MV_TEMP_XAF Resum en un període de la temperatura xafogor

Temperatura de xafogor 9999_RT_TEMP_XAF Valor instantani de la temperatura interior xafogor 

Direcció del vent 9999_RT_DIR_VENT Valor instantani de la direcció del vent

Energia inversor Eòlica 9999_RT_E_Total_1 Valor instantani de la energia de l’inversor d’eòlica

Intensitat inversor Eòlica 9999_RT_Ipv_1 Valor instantani de la intensitat de l’inversor d’eòlica

Tensió inversor Eòlica 9999_RT_Udc_1 Valor instantani de la tensió de l’inversor d’eòlica

Energia inversor Eòlica 9999_MV_E_Total_1 Resum en un període de la energia de l’inversor d’eòlica

Intensitat inversor Eòlica 9999_MV_Ipv_1 Resum en un període de la intensitat de l’inversor d’eòlica

Tensió inversor Eòlica 9999_MV_Udc_1 Resum en un període de la tensió de l’inversor d’eòlica

Potencia inversor Eòlica 9999_MV_Pac_1 Resum en un període de la potència de l’inversor d’eòlica

Ràfega de vent 9999_RT_RAF_VENT Valor instantani de ràfega de vent

Velocitat de vent 9999_RT_VEL_VENT Valor instantani de la velocitat del vent
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7. Codificació sensors d’un sistema en habitatges que poden contemplar 
diferents equips de climatització

A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n im a  d e  15
minuts a la plataforma Sentilo per al monitoratge d’habitatges.

Nota 1: És molt important que des de les RTU s’enviïn els valors MV i HV. Certament amb les senyals de tipus 
RT es pot muntar en capçalera tots els MV i HV (que són com MV però per a variables analògiques tipus 
temperatura, humitat…). Però és objectiu de l’Ajuntament que la dada surti “cuinada” del fog i treballar el mínim 
possible en capçalera per evitar col·lapses. Pel que fa als valors RT que s’envien cada 5 segons (aprox.) no són 
en principi necessaris i carreguen la xarxa de comunicació. Certament, no comporten sobre-cost per a l’AEB ja 
que es considera TAG (que és el que es s’abona com a servei) la variable en si, i no pas el format en que s’enviï 
(RT, MV o HV). Per tant, és un tema a decidir per part de qui es faci càrrec del pagament del canal de 
comunicació. En tot cas, remarcar que el gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les 
variables discretes de tipus RT ja que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a 
històriques. Les variables MV es poden emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.

Nota 2: Cada Habitatge té un codi numèric de 4 xifres diferenciat de l'altre per tal que cada veí vegi només el 
consum del seu habitatge. L'escomesa de consum d'electricitat de serveis comuns (escala) té un codi específic 
per tal que tots els veïns puguin visionar-lo a la plataforma.

Nota 3: El signe # serveix per a diferenciar el nº d’equip/sonda d'un mateix habitatge. Quan una mateixa sonda 
proporciona dos valors, com per exemple Temperatura i Humitat relativa, es manté la mateixa numeració # per 
les dues variables provinents de la mateixa sonda ja que com que a continuació del # ja s'indica "_TEMP" o 
"_HUM", ja queda definit.

VARIABLE NOM DE LA VARIABLE OBSERVACIONS
Consum general de 
l’escomesa 9999_MV_ES1_EACTIVA 

Valor acumulat d’energia general consumida a l’escomesa
(escomesa que dona subministrament a serveis de l’escala, 
ascensor...)

Energia consumida Unitat 
Exterior (AEROTERMIA) 9999_MV_BCE_ECONS Valor acumulat d’energia consumida unitat exterior

Energia Consumida Unitat 
Interior (AEROTERMIA) 9999_MV_BCI_ECONS Valor acumulat d’energia consumida unitat interior

Energia Aportada 
CALEFACCIÓ 
(AEROTERMIA) 9999_MV_BC_ECAL Valor acumulat d’energia aportada de calefacció

Energia Aportada ACS 
(AEROERMIA) 9999_MV_BC_EACS Valor acumulat d’energia aportada d’ACS

Concentració CO2 Exterior 9999_HV_SE1_CO2 Valor acumulat de la concentració de CO2

Concentració CO2 Exterior 9999_RT_SE1_CO2 Valor instantani de la concentració de CO2

Concentració CO2 Exterior 9999_MV_SE1_CO2 Valor acumulat de la concentració de CO2



 

Temperatura Exterior 9999_HV_SE1_TEMP Valor acumulat de la temperatura exterior

Humitat Relativa Exterior 9999_ HV_SE1_HUM Valor acumulat de la humitat relativa exterior

Temperatura Exterior 9999_RT_SE1_TEMP Valor instantani de la temperatura exterior

Humitat Relativa Exterior 9999_RT_SE1_HUM Valor instantani de la humitat relativa exterior

Temperatura Aire - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_HV_RC1_TEMP_IN Valor acumulat de la temperatura d’entrada al RC

Humitat Relativa - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_HV_RC1_HUM_IN Valor acumulat de la humitat d’entrada al RC

Cabal - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_HV_RC1_Q_IN Valor acumulat del cabal d’entrada al RC

Temperatura Aire - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_RT_RC1_TEMP_IN Valor instantani de la temperatura d’entrada al RC

Humitat Relativa - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_RT_RC1_HUM_IN Valor instantani de la humitat d’entrada al RC

Cabal - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_RT_RC1_Q_IN Valor instantani del cabal d’entrada al RC

Cabal - Entrada 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_MV_RC1_Q_IN Valor acumulat del cabal d’entrada al RC

Temperatura Aire - Sortida 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_HV_RC1_TEMP_OUT Valor acumulat de la temperatura de sortida al RC

Humitat Relativa - Sortida 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_HV_RC1_HUM_OUT Valor acumulat de la humitat de sortida al RC

Temperatura Aire - Sortida 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_RT_RC1_TEMP_OUT Valor instantani de la temperatura de sortida al RC

Humitat Relativa - Sortida 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_RT_RC1_HUM_OUT Valor instantani de la humitat de sortida al RC

Concentració CO2 Interior 9999_HV_SI1_CO2 Valor acumulat de la concentració de CO2

Concentració CO2 Interior 9999_RT_SI1_CO2 Valor instantani de la concentració de CO2
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Energia Consumida 
(RECUPERADOR DE 
CALOR) 9999_MV_ELEC_ECONS_RC Valor acumulat de l’energia consumida del RC

Temperatura Interior 
habitatge 9999_HV_SI1_TEMP Valor acumulat de la temperatura interior

Temperatura Aigua Freda 9999_ HV_AFS_TEMP Valor acumulat de la temperatura aigua freda

Temperatura Preescalfada 
Solar (ºC) 9999_ HV_STS_TEMP_OUTLET Valor acumulat de la temperatura preescalfada

Temperatura Aigua Calenta 
Sanitaria (ºC) 9999_ HV_ACS_TEMP Valor acumulat de la temperatura ACS

Temperatura Interior 
habitatge 9999_RT_SI1_TEMP Valor instantani de la temperatura interior

Temperatura Aigua Freda 9999_RT_AFS_TEMP Valor instantani de la temperatura aigua freda

Temperatura Preescalfada 
Solar (ºC) 9999_RT_STS_TEMP_OUTLET Valor instantani de la temperatura preescalfada

Temperatura Aigua Calenta 
Sanitaria (ºC) 9999_RT_ACS_TEMP Valor instantani de la temperatura ACS

Consum Elèctric Global 
Habitatge (kWh) 9999_MV_ELEC_ETOTAL Valor acumulat del consum d’energia total del habitatge

Consum Gas (consum 
caldera) (kWh) 9999_MV_GAS_ETOTAL Valor acumulat del consum de gas total del habitatge

Volum Aigua consumida 
Habitatge (litres) 9999_MV_WATER_VCONS Valor acumulat del volum d’aigua consumida total del 

habitatge

Energia ACS Aprofitament 
Solar en Habitatge (kWh) 9999_MV_STS_EACS Valor acumulat del consum d’ACS provinent dels sistema 

solar

Energia ACS Total 
consumida (kWh) 9999_MV_ACS_ETOTAL Valor acumulat del consum d’ACS total del habitatge

Humitat relativa interior (%) 9999_HV_SI1_HUM Valor acumulat de la humitat interior

Humitat relativa interior (%) 9999_RT_SI1_HUM Valor instantani de la humitat interior

Energia Districlima CAL 9999_MV_DHC1_ECAL Valor acumulat del consum de calefacció provinent de 
Districlima

Energia Districlima ACS 9999_MV_DHC1_EACS Valor acumulat del consum d’ACS provinent de Districlima

Temperatura exterior 9999_HV_TEMP_EXT Valor acumulat de la temperatura exterior

Temperatura exterior 9999_RT_TEMP_EXT Valor instantani de la temperatura exterior
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1. OBJECTE 

Donats els casos de lipoatròfia semicircular (LS des d’ara) que s’han donat a l’Ajuntament 
als últims anys, i tenint en compte la influència que tenen algunes condicions físiques i 
ambientals en la seva aparició, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de 
l’Ajuntament (en endavant DPRL) s’ha considerat necessària l’elaboració d’aquesta Instrucció 
Tècnica de Seguretat i Salut Laboral, que complementa a la IT1 PSSL-04 “Assessorament 
sobre condicions materials i ambientals en els projectes d’obra nova”. 
 
Cal considerar que l’aparició de LS entre el personal de l’Ajuntament no significa 
automàticament que aquesta tingui un origen laboral, donat que hi ha una sèrie de factors 
que afavoreixen la seva aparició que poden presentar-se a l’entorn laboral, tot i que també a 
altres entorns de caràcter extralaboral. 
 
Amb aquesta Instrucció Tècnica es donen pautes per minimitzar la possibilitat d’aparició de 
LS entre el personal municipal amb origen atribuïble a les seves condicions de treball, així 
com la seqüència d’actuacions i responsabilitats davant un cas diagnosticat. 
 
2. ABAST 
 
És d’aplicació a tots els centres i llocs de treball ocupats pel personal municipal dels diferents 
àmbits organitzatius de l’Ajuntament de Barcelona (Àrees o Sectors, Districtes i Instituts 
Municipals mancomunats al DPRL). 
 
3. DEFINICIONS 

Lipoatròfia semicircular: es defineix com una atròfia localitzada del greix  subcutani, que es 
caracteritza per l’aparició de depressions en forma de banda semicircular a la superfície de la 
pell, i que afecta fonamentalment les cuixes i avantbraços, si bé poden aparèixer a altres 
zones del cos. Quan té relació amb l’àmbit laboral, es considera legalment com un dany 
derivat del treball i per tant accident de treball amb o sense baixa que s’ha de comunicar a 
l’Autoritat Laboral. 
Encara que la causa concreta continua sent desconeguda, els camps elèctrics, els camps 
magnètics, l'electricitat estàtica, la humitat relativa i els hàbits posturals que comporten la 
pressió per contacte directe amb el mobiliari juguen un paper molt important en aquest 
fenomen. 
 
Tot i que les primers casos a Europa es van diagnosticar als anys 70, va ser arran de 
l’aparició de casos de LS el febrer de 2007 a un  edifici  d’oficines de Barcelona quan es 
varen iniciar un seguit d’actuacions d’estudi, seguiment i control dels casos per part de 
l’Administració Laboral i Sanitària, amb l’objectiu d’identificar els factors d’exposició 
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relacionats amb la lesió i proposar les mesures preventives/correctores en els centres de 
treball afectats. Fruit d’aquests estudis es va publicar el Protocol d’Actuació enfront la LS al 
juliol del mateix any, modificat al 2009. 
 
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 
1.  RD 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 
(RITE) , modificat pel  RD 1826/2009 
 
 
2. RD 486/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball i la seva Guia Tècnica d’aplicació, publicada per l’Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball (INSHT) 

3. Lipoatròfia Semicircular: protocol d’actuació 2009. Generalitat de Catalunya i Agència de 
Salut Pública de Barcelona 

4. Directiva 2013/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013, 
sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors 
als riscs derivats d'agents físics (camps electromagnètics).Estableix uns límits basats  en les 
recomanacions de la Comissió Internacional de Protecció contra la Radiació no Ionitzant 
(ICNIRP). 

5. Norma UNE-EN 61340-5-2:2002. Electrostàtica 

6. Instrucció Tècnica de Seguretat i Salut Laboral  IT1 PSSL-04 Assessorament sobre 
condicions materials i ambientals en els projectes d’obra nova (Sistema de Gestió de 
Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona).  
 
7. CALDUCH, FERRAN; PANADÈS , RAFAEL: Lipoatròfia semicircular relacionada amb el 
treball. Full monogràfic nº 22. Març 2013. Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. 
Departament d’Empresa i Ocupació 
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5. RESPONSABILITATS 
 
 
DEPARTAMENT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (DPRL): 
 
- Informar als Delegats de Prevenció / Comitè de Seguretat i Salut dels diagnòstics 
compatibles amb LS que arribin de l’especialista en Medicina del Treball del DPRL (des d’ara 
EMT), i si l’origen laboral d’aquests és confirmat o no per la Mútua d’Accidents. En cas que 
s’hagi d’aplicar el Protocol de la Generalitat, el DPRL també els informarà sobre les passes 
que s’estan duent a terme. 
 
- Fer un estudi dels factors de risc al lloc de treball del treballador/a en el què s’ha 
considerat l’afectació de LS. 
 
- Adaptar a cada centre de treball la nota informativa que es farà arribar a tot el personal 
del centre de treball on s’ha diagnosticat un cas de LS (cerca activa de casos). 
 
- Davant un cas d’afectació de LS relacionada amb el treball, fer les corresponents 
notificacions Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat i, si fos necessari, a 
l’Autoritat Sanitària. 
 
- Informar a la Mútua d’Accidents dels canvis que es vagin produint en el lloc de treball del 
personal afectat per LS, si és el cas, per tal de disposar d’informació actualitzada a l’hora de 
fer el seguiment clínic de la lesió. 
 
- Assessorar a la resta d’actors implicats en totes aquelles qüestions on es demani la seva 
col·laboració. 
 
- L’EMT: 
 

 rebre les peticions dels treballadors/es que vulguin fer-se una revisió mèdica 
per sospita de LS i farà el diagnòstic de cas. 

 
 ser interlocutor amb la Mútua d’Accidents en el casos de LS que pogués haver, 

aportant el seu criteri mèdic en aquells casos que consideri oportú. 
 

 derivar a la Mútua d’Accidents els treballadors/ores diagnosticats d’afectació de 
LS, juntament amb els resultats de l’estudi de factors de risc del lloc de treball. 
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MÚTUA D’ACCIDENTS: 
 
- Amb el diagnòstic de l’EMT i juntament amb l’informe tècnic del DPRL, confirmar o 
descartar l’origen laboral de la LS. 
 
- Fer el seguiment mèdic de les persones afectades que siguin derivades des del DPRL per 
l’EMT, enregistrant els canvis en l’evolució de les lesions de manera que puguin ser 
objectivables. 
 
- Enregistrar les modificacions en el lloc de treball de cada persona afectada i les dates en 
què han estat realitzades, en coordinació amb el personal tècnic del DPRL, així com els 
diferents hàbits de treball que a partir de la LS hagi adoptat el treballador/a. 
 
DEPARTAMENT DE PERSONAL DE LA GERÈNCIA AL QUE PERTANYI EL CENTRE DE 
TREBALL: 
 
- Realitzar els tràmits administratius pertinents per a la notificació dels casos de LS (com 
accident laboral) a l’Autoritat Laboral. En el cas d’Organismes Autònoms, aquesta gestió la 
farà el seu Departament de Recursos Humans. 
 
- Difondre entre tot el personal que treballa al centre on s’ha diagnosticat un cas de LS la 
nota informativa per a la recerca activa de casos. 
 
- Comunicar a les empreses que no formen part de l’Ajuntament (neteja, etc,...) que han 
d’iniciar la cerca activa de casos entre el  personal que desenvolupa la seva tasca en el 
centre de treball municipal on s’ha diagnosticat un cas/os de LS. 
 
SERVEIS TÈCNICS /MANTENIMENT/PROJECTES DE LA GERÈNCIA AL QUE 
PERTANYI EL CENTRE DE TREBALL: 
 
- Incloure als projectes d’obra nova i/o remodelació dels centres de treball els criteris 
materials i ambientals de la present Instrucció Tècnica (paviments dissipatius, humitat 
relativa, renovació d’aire,...). 
 
- Implementar les possibles mesures correctores que es derivin de l’informe de factors de 
risc associats a LS fet en primera instància pel DPRL, informant-los seguidament. 
 
- Encarregar, si s’escau, a una empresa especialitzada els mesuraments previstos en el 
Protocol de la Generalitat que es detallen en el punt 6.3.3 d’aquesta Instrucció Tècnica. I, 
com al punt anterior, implementar les mesures que se’n derivin i informar-ne al DPRL. 
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DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ 
 
-Estar informats/des en tot moment de les actuacions dutes a terme així com rebre còpia 
dels informes tècnics i acompanyar als tècnics a les visites d’avaluació de factors de risc. 
 
 
6. DESENVOLUPAMENT 
 
6.1 Aspectes a considerar a l’entorn de treball 
 
6.1.1 Condicions de treball  
Ja s’ha indicat a definicions que tot i què la causa concreta de la LS continua sent 
desconeguda, els camps elèctrics, els camps magnètics, l'electricitat estàtica i la humitat 
relativa hi juguen un paper molt important. Atenent a la normativa, els valors de referència 
que ajuden a que aquest fenomen no es manifesti són els següents: 
(Taula 1)  
 

 
RD 486 /1997 

LLOCS DE 
TREBALL 

RITE  
(en usos administratiu, 

comercial i pública 

concurrència) 

PROTOCOL 
GENERALITAT 

2009 

DIRECTIVA 
 2013/35/UE 

(ICNIRP) 

Temperatura 17-27 ºC 

Independentment de l’ 
època de l’any: 

 
Màxim de 21ºC si 
s’empra calefacció 

 
Mínim de 26 ºC si 

s’empra refrigeració 

  

Humitat relativa  

30-70 % 
 

50- 70 % en 
locals amb 
possibilitat 

d’electricitat 
estàtica 

30-70 % 
 Ordre del 50 %  

Als efectes d’aquesta IT, la Humitat Relativa haurà 
d’estar a uns nivells del 50 %   

Intensitat de camp elèctric en volts/ 
metre (V/m). Nivell d’actuació 

inferior. 
  

10000 
 

S’ha d’estar per 
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sota del valor 
indicat 

Densitat de flux magnètic en micro 
Teslas (μT). ). Nivell d’actuació 

inferior. 
  

1000 
 

S’ha d’estar per 
sota del valor 

indicat 
 
Si aquestes xifres pateixen modificacions al llarg del temps s’ incorporaran a aquesta 
Instrucció Tècnica i es prendran com a valors de referència. Pel que fa als mesuraments 
d’electromagnetisme, si s’observés una diferència desproporcionada entre 2 punts que no es 
pogués explicar amb les dades obtingudes en el moment del mesurament (presència de 
molts equips de treball, aparells electrònics carregant-se, etc...) , s’estudiaran les possibles 
causes. 

Com es pot observar, si ens atenim als valors màxim i mínim establerts al RITE assegurem 
també el compliment dels marcats pel RD 486/1997 de Llocs de Treball. Aquest últim ens 
establirà l’ interval de temperatures que es considerarien adequades per respectar ambdues 
normatives, és a dir, entre 17ºC i 21 ºC si fem servir la calefacció i d’ entre 26 ºC a 27 ºC si 
optem per la refrigeració. 

En quant a la humitat relativa, i als efectes de prevenir la LS, hem de considerar els valors 
del RD 486/1997 pel que fa a locals amb possibilitat d’electricitat estàtica (50 %). Si tenim 
valors baixos de menys d'un 20% d'humitat relativa en l'ambient, els valors de càrregues 
elèctriques i potencials acumulats són més alts. Tanmateix, on la humitat relativa de 
l'ambient és alta la mitjana de les càrregues acumulades en les activitats són baixes i per 
tant els potencials mesurats són també més baixos. 
 
Pel que fa a la renovació d’aire cal tenir presents els següents valors:(Taula 2) 

 

RD 486 /1997 LLOCS DE 
TREBALL I GUIA 

TÈCNICA 
RITE 

Renovació mínima aire (m3 

per hora i treballador) 

30 m3 en el cas de treballs 
sedentaris en ambients no 
calorosos ni contaminats 

per fum de tabac 
 

50 m3 en els casos restants 

45 m3 
IDA 2 (aire de bona qualitat) 

 
28.8 m3 

IDA 3 (aire de qualitat 
mitjana) 

Qualitat de l’aire 
(CO2 en parts per milió)* <1000 ppm  

*Aquesta xifra és vàlida tant si la ventilació es realitza de manera natural com si es fa per mitjans 
mecànics. 
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Quant al comportament electrostàtic dels materials, existeix una classificació establerta a la 
Norma UNE-EN 61340-5-2:2002. Electrostàtica, que divideix els materials en 3 tipus. És 
important que la resistència elèctrica (resistivitat) del paviment estigui a l’ interval indicat a 
la taula 3: 
 
(Taula 3) 

 Norma UNE-EN 61340-5-2:2002. 
Electrostàtica 

Resistència elèctrica dels materials (entre 
un punt d’aquest material i un altre punt 

connectat a terra) 
Valors especialment importants per als 

paviments un cop col·locats. 

Conductor 102 a 105 Ω 
Dissipatiu 105 a 1011 Ω 

Aïllant > 1011 Ω 
Cal que els paviments un cop col·locats 
siguin dissipatius i que estiguin en un 

interval entre 105 i 108 Ω, donat que valors 
superiors ens situen molt a prop de valors 
aïllants, circumstància que s’ha d’evitar. 

 

En general, els paviments que contenen elements naturals com marbre, terratzo, pedra, 
gres o formigó són dissipatius. Pel que fa als materials sintètics (linòleum, vinil, etc...) tenen 
comportaments electrostàtics molt diversos segons marca i model. Sigui o no sintètic, cal 
consultar sempre amb el fabricant les característiques electrostàtiques del paviment. Per tal 
de tenir una orientació de cara a aquesta consulta, si el paviment mostra una resistència de 
108 Ω o inferior amb humitats del 30/40 % es pot considerar com a correcte. 

Els valors indicats de resistència elèctrica són igualment vàlids per a taules, cadires i 
mobiliari en general. 

6.1.2 Consideracions sobre el mobiliari 
 
D’acord al protocol d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
(“Lipoatròfia semicircular: Protocol d’actuació”), cal tenir en compte el següent: 

a) Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície 
de contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims. 

 
b) Evitar disseny de llocs de treball i distribució d’equips i eines que impliquin 

contacte de parts del cos amb vores de taula. Cal tenir present no només les 
tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment i, 
sobre tot, la neteja. 
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c) Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica. 

 
És important que el mobiliari en general i la cadira en particular siguin dissipatius, donat que 
si es porta calçat aïllant la persona no descarrega l’electricitat estàtica que pugui acumular, 
tot i que el paviment sigui dissipatiu. 

 
6.1.3 Consideracions per evitar electricitat estàtica 
 
Independentment de les mesures que ja s’han indicat en apartats anteriors, tant en relació a 
condicions ambientals del centre com a l’ús de paviments o mobiliari, caldrà tenir en compte 
els següents aspectes: 

 
a) En cas d’existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements 

comuns (portes, baranes,...) amb parts metàl·liques susceptibles d’acumular 
electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors/ores s’haurà de: 

 
 Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques, 

millorant l’aïllament elèctric del cablejat respecte de l’estructura metàl·lica. 
 Assegurar el bon funcionament de la presa de terra de l’edifici/instal·lació. 

 
b) En cas d’existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la seva conductivitat per 
evitar l’acumulació d’electricitat estàtica, tal i com ja s’ha indicat. 

 
6.2 Actuacions davant un possible cas de LS  
 
Si un treballador/a creu que pot tenir LS, donat que considera que té els signes indicats a 
l’apartat 3, ha de contactar amb l’EMT del DPRL (telèfon 934027140 o bé 
serveideprevencio@bcn.cat), qui farà el diagnòstic. Cal recordar que la LS es defineix com 
“atròfia localitzada del greix subcutani, que es caracteritza per l’aparició de depressions en 
forma de banda semicircular a la superfície de la pell, i que afecta fonamentalment les 
cuixes i avantbraços, si bé poden aparèixer a altres zones del cos”. 
 
A partir d’aquí: 

a) A través d’un reconeixement mèdic, l’EMT farà una primera valoració mèdica i se 
n’informarà del resultat al treballador/a. 
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b) Si el diagnòstic conclou que hi ha lesions compatibles amb LS, el tècnic/a referent del 
DPRL (en endavant TR) realitzarà una visita al lloc de treball del treballador/a afectat 
i passarà el check-list de factors de risc associats a LS (F4-IT2-PSSL04).  

c) El TR remetrà l’informe a l’EMT per tal que, aquest ho enviï a la Mútua d’Accidents 
junt amb el seu diagnòstic. Paral·lelament, el TR enviarà l’informe tècnic als 
responsables de la resolució dels factors de risc (serveis 
tècnics/manteniment/projectes de l’àmbit corresponent) amb còpia a l’interlocutor 
amb el DPRL de l’àmbit corresponent, per la seva informació. 

d) La Mútua d’Accidents, havent visitat també al treballador/a afectat, establirà, si 
s’escau, l’origen laboral del cas. 

 
6.3 Actuacions davant un  cas diagnosticat de LS d’origen laboral 
 
En aplicació del Protocol de la Generalitat, cal seguir els següents passos un cop s’ha 
establert el diagnòstic de LS d’origen laboral: 
 

 Comunicació del cas/os 
 Fer cerca activa de casos 
 Seguiment tècnic de la resolució dels FR 
 Seguiment mèdic de l’evolució de la lesió 
 Realització d’estudis tècnics més exhaustius en cas necessari 

6.3.1 Comunicació del cas/os 
 
L’Ajuntament ha de fer la comunicació corresponent d’aquest fet, així com fer un seguiment 
de l’evolució dels casos. Les comunicacions al Centre de Seguretat i Salut Laboral de la 
Generalitat i , si fos necessari, a l’Autoritat Sanitària, les farà el DPRL. 
 
La notificació d’accident de treball a l’Autoritat Laboral la farà el Departament de Personal de 
l’organisme corresponent. 
 
6.3.2 Fer cerca activa de casos 
 
El Departament de Personal que correspongui comunicarà al personal del centre de treball 
l’aparició d’un cas/os de LS entre els treballadors/ores. Aquesta comunicació afectarà al 
personal del centre independentment de que siguin o no de la mateixa empresa o 
organisme. De manera particular, s’ha d’avisar també a l’empresa que realitza les tasques 
de neteja en taules/mobiliari. 
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La comunicació al personal municipal es farà mitjançant la nota F1-IT2-PSSL-04. EL DPRL 
adaptarà el text al centre de treball que correspongui i informarà als Delegats de Prevenció. 
El Departament de Personal del treballador/a afectat farà la corresponent difusió de la nota 
al personal del centre i empreses concurrents, si fos el cas. 
 
D’acord amb els criteris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la cerca activa de casos 
es pot donar per conclosa en un termini aproximat de 15 dies, a partir de la data en la que 
es distribueixi la comunicació al personal. 

6.3.3 Seguiment tècnic dels factors de risc 

El TR del DPRL realitzarà el seguiment de la subsanació dels factors de risc detectats. 

Si en un període d’aproximadament 6 mesos (referència temporal a criteri del Dept. 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya), la lesió no reverteix i els factors de 
risc s’han eliminat, es plantejarà la realització d’estudis més exhaustius per part d’empreses 
especialistes amb l’objectiu de detectar altres factors de risc. 

El cost d’aquests estudis serà assumit per la Gerència corresponent, amb el suport i 
assessorament tècnic del DPRL de l’Ajuntament. 

6.3.4 Seguiment mèdic 
 
Aquest es realitzarà per part de la Mútua d’Accidents de l’Organisme on presta servei el 
treballador/a afectat/da. Amb els resultats el DPRL farà les comunicacions indicades al punt 
6.3.1 (notificació al Centre de Seguretat i Salut Laboral i a l’Autoritat Sanitària, si s’escau). 
 
 
 
7. ANNEXOS 
 
F1-IT2-PSSL-04 Model nota informativa (cerca activa de casos) 
 
F2-IT2-PSSL-04 Esquema d’actuacions 
 
F3-IT2-PSSL-04 Generalitat de Catalunya. Lipoatròfia Semicircular: protocol d’actuació 2009 
 
F4-IT2-PSSL-04 Check-list de factors de risc associats a l’aparició de Lipoatròfia Semicircular 
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CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENYCAPÍTOL (1) 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 4 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Realització de cata de per detecció de serveis de 60x60 cm per 100 cm de fondaria, per localització dels serveis públics,
amb mitjans manuals i mitjans mecanics de petites dimensions, inclou el recull de dades, seguint les indicacions de la DF.
Inclou el tapat posterior i la recollida de restes de runa.

1 K213UK01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cates serveis 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Realització de cata de per detecció de fonamentacions en la paret mitjera veïna de 100x100 cm per 100 cm de fondaria,
per localització de restes de fonaments del edifici veï o de les existents en el solar, amb mitjans manuals i mitjans
mecanics de petites dimensions, inclou el recull de dades, seguint les indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la
recollida de restes de runa.

2 K213UK02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cates sabates 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Enderroc de banc realitzat amb fabrica de ceràmica/bloc de formigó aplacat amb pedra natural, amb mitjans manuals o
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K213UN10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 11,500

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

4 K219KFC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tall de paviment 2,000 26,300 52,600

C#*D#*E#*F#2 5,000 18,200 91,000

TOTAL AMIDAMENT 143,600

m3 Enderroc de solera de formigó lleugerament armada, realitzat amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

5 K21923U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc de solera 1,000 760,440 0,150 114,066

C#*D#*E#*F#2 reomplert de terra -1,000 232,780 0,150 -34,917

TOTAL AMIDAMENT 79,149

m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, repicat
de la fonamentació per batatges, segons indicacions de la DF.

6 K21311U1

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió excavacio mitjera 1,000 26,280 0,600 1,200 18,922

TOTAL AMIDAMENT 18,922

m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
repicat de la fonamentació per batatges, segons indicacions de la DF.

7 K21312U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsio 1,000 12,000 0,600 1,200 8,640

TOTAL AMIDAMENT 8,640

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

8 K2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorada 1,000 86,440 86,440

TOTAL AMIDAMENT 86,440

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9 E24120AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 77,560 1,200 93,072

TOTAL AMIDAMENT 93,072

m3 Retirada de terres de la zona de parterre per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

10 E22134U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reomplert de terra 1,000 232,780 0,150 34,917

TOTAL AMIDAMENT 34,917

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENYCAPÍTOL (1) 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió

1 E222342A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata B-3 12,700 0,700 8,890

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-5 20,200 0,600 12,120

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#8 Sabata E-5 25,000 0,600 15,000

C#*D#*E#*F#9 Sabata E-6 8,400 0,500 4,200

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-6' 4,800 0,660 3,168

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#12 Sabata H-1 2,400 0,700 1,680

C#*D#*E#*F#13 Sabata H-3 10,200 0,500 5,100

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-6 8,400 0,400 3,360

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-7 3,800 0,300 1,140

C#*D#*E#*F#16 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#17 Sabata I-4 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-5 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#19 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 0,500 22,250

C20 m2 Cantell

T21 sabates

C#*D#*E#*F#22 Sabata B-3 12,700 0,900 11,430

C#*D#*E#*F#23 Sabata B-5 20,200 1,000 20,200

C#*D#*E#*F#24 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#25 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#26 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#27 Sabata E-5 25,000 1,000 25,000

C#*D#*E#*F#28 Sabata E-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#29 Sabata E-6' 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#30 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#31 Sabata H-1 2,400 0,500 1,200

C#*D#*E#*F#32 Sabata H-3 10,200 0,700 7,140

C#*D#*E#*F#33 Sabata H-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#34 Sabata H-7 3,800 0,700 2,660

C#*D#*E#*F#35 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#36 Sabata I-4 3,400 0,700 2,380

C#*D#*E#*F#37 Sabata I-5 4,800 0,700 3,360

C#*D#*E#*F#38 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 1,000 44,500

C40 Longitud Ampe Alçada

T41 Riostres

C#*D#*E#*F#42 R1 69,400 0,400 0,600 16,656

C#*D#*E#*F#43 R2 3,500 0,400 0,600 0,840

C#*D#*E#*F#44 R3 6,000 0,400 0,600 1,440

C#*D#*E#*F#45 R4 7,300 0,400 0,600 1,752

TOTAL AMIDAMENT 261,086

m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària2 E2241200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C1 m2 Cantell

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 1,100 9,130

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-3 12,700 0,700 8,890

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-5 20,200 0,600 12,120

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#8 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#9 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,600 19,560

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-5 25,000 0,600 15,000

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-6 8,400 0,500 4,200

C#*D#*E#*F#12 Sabata E-6' 4,800 0,660 3,168

C#*D#*E#*F#13 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-1 2,400 0,700 1,680

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-3 10,200 0,500 5,100

C#*D#*E#*F#16 Sabata H-6 8,400 0,400 3,360

C#*D#*E#*F#17 Sabata H-7 3,800 0,300 1,140

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#19 Sabata I-4 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#20 Sabata I-5 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#21 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 0,500 22,250

C22 m2 Cantell

T23 sabates

C#*D#*E#*F#24 Sabata A-1_A-2 8,300 0,500 4,150

C#*D#*E#*F#25 Sabata B-3 12,700 0,900 11,430

C#*D#*E#*F#26 Sabata B-5 20,200 1,000 20,200

C#*D#*E#*F#27 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#28 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#29 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#30 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 1,000 32,600

C#*D#*E#*F#31 Sabata E-5 25,000 1,000 25,000

C#*D#*E#*F#32 Sabata E-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#33 Sabata E-6' 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#34 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#35 Sabata H-1 2,400 0,500 1,200

C#*D#*E#*F#36 Sabata H-3 10,200 0,700 7,140

C#*D#*E#*F#37 Sabata H-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#38 Sabata H-7 3,800 0,700 2,660

C#*D#*E#*F#39 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#40 Sabata I-4 3,400 0,700 2,380

C#*D#*E#*F#41 Sabata I-5 4,800 0,700 3,360

C#*D#*E#*F#42 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 1,000 44,500

C44 Longitud Ampe Alçada

T45 Riostres

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#46 R1 69,400 0,400 0,600 16,656

C#*D#*E#*F#47 R2 3,500 0,400 0,600 0,840

C#*D#*E#*F#48 R3 6,000 0,400 0,600 1,440

C#*D#*E#*F#49 R4 7,300 0,400 0,600 1,752

TOTAL AMIDAMENT 326,526

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

3 E221D6J2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació solera edifici 1,000 475,140 0,750 356,355

C#*D#*E#*F#2 Acces 1,000 37,160 0,400 14,864

C#*D#*E#*F#3 Urbanització 1,000 265,500 0,400 106,200

TOTAL AMIDAMENT 477,419

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

4 E222B632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 1,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#2 43,000 1,000 0,400 17,200

C#*D#*E#*F#3 12,500 1,000 0,400 5,000

C#*D#*E#*F#4 6,500 1,000 0,400 2,600

TOTAL AMIDAMENT 28,400

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

5 E225277F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 1,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#2 43,000 1,000 0,400 17,200

C#*D#*E#*F#3 12,500 1,000 0,400 5,000

C#*D#*E#*F#4 6,500 1,000 0,400 2,600

TOTAL AMIDAMENT 28,400

m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió, realitzat per batatges segons indicacions de DF

6 E2223U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 1,100 9,130

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,600 19,560

C5 m2 Cantell

T6 sabates

C#*D#*E#*F#7 Sabata A-1_A-2 8,300 0,500 4,150

C#*D#*E#*F#8 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 1,000 32,600
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 65,440

m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària7 E22412U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 1,100 9,130

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,600 19,560

C5 m2 Cantell

T6 sabates

C#*D#*E#*F#7 Sabata A-1_A-2 8,300 0,500 4,150

C#*D#*E#*F#8 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 1,000 32,600

TOTAL AMIDAMENT 65,440

m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), tenin en compte un baix rendiment
de maquinaria per afectació de les prospeccions arqueológiques, excavació realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals, i
càrrega sobre camió, realitzat per batatges segons indicacions de DF.

8 E2223U02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
FONAMENTSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ampe

T2 Riostres

C#*D#*E#*F#3 R1 69,400 0,400 27,760

C#*D#*E#*F#4 R2 3,500 0,400 1,400

C#*D#*E#*F#5 R3 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#6 R4 7,300 0,400 2,920

TOTAL AMIDAMENT 34,480

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb cubilot

2 E31521N3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

C1 m2 Cantell

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata B-3 12,700 0,700 8,890

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-5 20,200 0,600 12,120

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#8 Sabata E-5 25,000 0,600 15,000

C#*D#*E#*F#9 Sabata E-6 8,400 0,500 4,200

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-6' 4,800 0,660 3,168

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#12 Sabata H-1 2,400 0,700 1,680

C#*D#*E#*F#13 Sabata H-3 10,200 0,500 5,100

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-6 8,400 0,400 3,360

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-7 3,800 0,300 1,140

C#*D#*E#*F#16 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#17 Sabata I-4 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-5 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#19 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 0,500 22,250

TOTAL AMIDAMENT 94,448

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

3 E31522H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata B-3 12,700 0,900 11,430

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-5 20,200 1,000 20,200

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-6 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-7 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-9 3,000 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#8 Sabata E-5 25,000 1,000 25,000

C#*D#*E#*F#9 Sabata E-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-6' 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-8 8,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#12 Sabata H-1 2,400 0,500 1,200

C#*D#*E#*F#13 Sabata H-3 10,200 0,700 7,140

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-6 8,400 0,700 5,880

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-7 3,800 0,700 2,660

C#*D#*E#*F#16 Sabata I-1 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#17 Sabata I-4 3,400 0,700 2,380

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-5 4,800 0,700 3,360

C#*D#*E#*F#19 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 1,000 44,500
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C21 Longitud Ampe Alçada

T22 Riostres

C#*D#*E#*F#23 R1 69,400 0,400 0,500 13,880

C#*D#*E#*F#24 R2 3,500 0,400 0,600 0,840

C#*D#*E#*F#25 R3 6,000 0,400 0,600 1,440

C#*D#*E#*F#26 R4 7,300 0,400 0,900 2,628

TOTAL AMIDAMENT 164,738

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm24 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell Kg/m3

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata B-3 12,700 0,900 27,200 310,896

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-5 20,200 1,000 46,300 935,260

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-6 4,800 0,600 33,200 95,616

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-7 5,400 0,600 33,800 109,512

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-9 3,000 0,600 35,400 63,720

C#*D#*E#*F#8 Sabata E-5 25,000 1,000 45,700 1.142,500

C#*D#*E#*F#9 Sabata E-6 8,400 0,700 37,600 221,088

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-6' 4,800 0,600 33,200 95,616

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-8 8,000 0,600 34,350 164,880

C#*D#*E#*F#12 Sabata H-1 2,400 0,500 140,300 168,360

C#*D#*E#*F#13 Sabata H-3 10,200 0,700 57,900 413,406

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-6 8,400 0,700 37,600 221,088

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-7 3,800 0,700 29,800 79,268

C#*D#*E#*F#16 Sabata I-1 1,200 0,600 43,700 31,464

C#*D#*E#*F#17 Sabata I-4 3,400 0,700 46,200 109,956

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-5 4,800 0,700 46,400 155,904

C#*D#*E#*F#19 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 44,500 1,000 83,600 3.720,200

C21 Longitud Kg/m

T22 Riostres

C#*D#*E#*F#23 R1 103,000 14,500 1.493,500

C#*D#*E#*F#24 R2 8,200 15,900 130,380

C#*D#*E#*F#25 R3 13,800 29,500 407,100

C#*D#*E#*F#26 R4 10,500 47,800 501,900

TOTAL AMIDAMENT 10.571,614

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments5 E31DC100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Perimetre Cantell

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata B-3 14,300 0,900 12,870

C#*D#*E#*F#4 Sabata B-5 18,000 1,000 18,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#5 Sabata B-6 8,800 0,600 5,280

C#*D#*E#*F#6 Sabata B-7 9,300 0,600 5,580

C#*D#*E#*F#7 Sabata B-9 6,900 0,600 4,140

C#*D#*E#*F#8 Sabata E-5 20,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#9 Sabata E-6 11,600 0,700 8,120

C#*D#*E#*F#10 Sabata E-6' 8,800 0,600 5,280

C#*D#*E#*F#11 Sabata E-8 8,900 0,600 5,340

C#*D#*E#*F#12 Sabata H-1 6,600 0,500 3,300

C#*D#*E#*F#13 Sabata H-3 12,800 0,700 8,960

C#*D#*E#*F#14 Sabata H-6 11,600 0,700 8,120

C#*D#*E#*F#15 Sabata H-7 7,800 0,700 5,460

C#*D#*E#*F#16 Sabata I-1 4,500 0,600 2,700

C#*D#*E#*F#17 Sabata I-4 7,600 0,700 5,320

C#*D#*E#*F#18 Sabata I-5 9,400 0,700 6,580

C#*D#*E#*F#19 Sabata N-3_N-4_N-5_N-6 26,700 1,000 26,700

C21 Longitud Caras Alçada

T22 Riostres

C#*D#*E#*F#23 R1 69,400 2,000 0,500 69,400

C#*D#*E#*F#24 R2 3,500 2,000 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#25 R3 6,000 2,000 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#26 R4 7,300 2,000 0,900 13,140

TOTAL AMIDAMENT 245,690

m2 Realització d'encofrat provisional per rases i demés elements de fonamentació amb perfils preformats de xapa metalica,
inclou apuntalament necessari, tornapuntes, fustes,, i el necessàri per deixar l'unitat acabada.

6 E38515H9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat provisional 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components7 K45RE000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat provisional 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb cubilot, realitzat per batatges segons indicacions de DF

8 E31521U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

T2 Pous

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 1,100 9,130

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,600 19,560

TOTAL AMIDAMENT 28,690

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges segons indicacions de DF, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, 

9 E31522U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 0,250 2,075

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,500 16,300

TOTAL AMIDAMENT 18,375

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, realitzat per
batatges segons indicacions de DF, inclou els treballs de doblament i desdoblament de l'armadura, per la seva connexió
amb sabates i riostres adjuntes, així com el punxunament de l'armat amb resina si fos necessari.

10 E31B3U00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell Kg/m3

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 0,500 106,500 441,975

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 1,000 48,300 1.574,580

TOTAL AMIDAMENT 2.016,555

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges segons indicacions de DF11 E31DC1U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Perimetre Cantell

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 13,550 0,500 6,775

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 22,900 1,000 22,900

TOTAL AMIDAMENT 29,675

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

12 E32515H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur perimetral 1,000 24,060 0,300 0,500 3,609

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,350 0,300 0,500 1,703

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,550 0,300 0,500 2,933

C#*D#*E#*F#4 1,000 16,060 0,300 0,500 2,409

C#*D#*E#*F#5 1,000 13,350 0,300 0,500 2,003

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,700 0,300 0,500 0,855

C#*D#*E#*F#7 1,000 8,650 0,300 0,500 1,298
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 14,810

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

13 E32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armat 1,000 14,810 85,000 1.258,850

TOTAL AMIDAMENT 1.258,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

14 E32D4A23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur perimetral 2,000 24,060 0,500 24,060

C#*D#*E#*F#2 2,000 11,350 0,500 11,350

C#*D#*E#*F#3 2,000 19,550 0,500 19,550

C#*D#*E#*F#4 2,000 16,060 0,500 16,060

C#*D#*E#*F#5 2,000 13,350 0,500 13,350

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,700 0,500 5,700

C#*D#*E#*F#7 2,000 8,650 0,500 8,650

TOTAL AMIDAMENT 98,720

m3 Formigonat amb baix rendiment, de rases i pous de fonaments, amb parades de formigonat incloses, amb protecció de
elements singulars amb geotèxtil, deixant el formigonat a 45º o amb tapes provisionals amb tauler de fusta, amb formigó
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, tot seguint les indicacions
de DF.

15 E3152BR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Cantell

T2 sabates

C#*D#*E#*F#3 Sabata A-1_A-2 8,300 0,250 2,075

C#*D#*E#*F#4 Sabata D-2_ N-1 _N-2 32,600 0,500 16,300

TOTAL AMIDAMENT 18,375

ut Instal.lació de diposit acumulador per contraincendis, tot seguint el protocol espefificat per l'empresa fabricant del diposit.
Un cop excavat el fossat pel diposi amb el talut a 45 º, caldrà realitzar una solera per l'implantació i suport del diposit,
abocat de formigó pobre de aproximadament 50 cm i sobre el formigó fresc es colocarà el diposit, deixant secar el formigó.
Pel lrebliment final del diposit amb formigó serà necessari previament omplir el diposit fins a 1/3 de la seva capacitat,
deixant la superficie superior llisa. Cal protegir durant tot el procés les boques i els elements singulars. tot seguint les
indicacions de DF.

16 E3152B10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA HACAPÍTOL (1) (1) 01

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

ESTRUTURA VERTICALTITOL 4 (1) 01
PILARSNIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm21 E4B13000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 kG Total

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 1.950,000 1.950,000

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 1.370,000 1.370,000

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 690,000 690,000

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 760,000 760,000

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 570,000 570,000

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 410,000 410,000

C#*D#*E#*F#8 De Pl Coberta a Pl Badalot 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 5.810,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a
5 m

2 E4D11105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 85,000 85,000

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 34,200 34,200

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 32,500 32,500

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#8 De Pl Coberta a Pl Badalot 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 184,700

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m

3 E4D1D125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 29,600 29,600

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 18,400 18,400

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 17,700 17,700

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 24,200 24,200

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 28,500 28,500

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#8 De Pl Coberta a Pl Badalot 5,400 5,400

TOTAL AMIDAMENT 151,800

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E451ZST1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m3

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 11,900 11,900

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 4,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 23,300

m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot5 E45118H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m3

C#*D#*E#*F#2 De Pl 2 a Pl 3 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#3 De Pl 3 a Pl 4 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#4 De Pl 4 a Pl Coberta 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#5 De Pl Coberta a Pl Badalot 0,400 0,400

TOTAL AMIDAMENT 9,500

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 30 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

6 E4D15A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 B7 2,000 3,140 0,300 3,900 7,348

C#*D#*E#*F#3 B9 2,000 3,140 0,300 3,900 7,348

C#*D#*E#*F#4 E6' 2,000 3,140 0,300 3,900 7,348

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 B7 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

C#*D#*E#*F#9 B9 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

C#*D#*E#*F#10 E6' 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

C#*D#*E#*F#11 E6 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

C#*D#*E#*F#12 H6 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

C#*D#*E#*F#13 H7 2,000 3,140 0,300 2,880 5,426

TOTAL AMIDAMENT 54,600

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 35 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

7 E4D15B25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 E8 2,000 3,140 0,350 3,900 8,572

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 E8 2,000 3,140 0,350 2,880 6,330

TOTAL AMIDAMENT 14,902

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle especial de fusta per a pilars de secció especifica, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 5 m

8 E4D1EU25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 21,200 21,200

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 34,200 34,200

TOTAL AMIDAMENT 55,400

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA HACAPÍTOL (1) (1) 01
ESTRUTURA VERTICALTITOL 4 (1) 01
NUCLISNIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 6 m

1 E4D2DA06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 31,500 31,500

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 31,500 31,500

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 23,600 23,600

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 10,300 10,300

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 10,300 10,300

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 10,300 10,300

C#*D#*E#*F#8 De Pl Coberta a Pl Badalot 22,100 22,100

TOTAL AMIDAMENT 139,600

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

2 E4D2DA26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 52,700 52,700

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 52,700 52,700

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 46,500 46,500

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 31,200 31,200

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 14,600 14,600

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 14,600 14,600

TOTAL AMIDAMENT 212,300

kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E4B23000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 kG

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 1.440,000 1.440,000

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 1.480,000 1.480,000

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 1.100,000 1.100,000

C#*D#*E#*F#5 De Pl 2 a Pl 3 580,000 580,000

C#*D#*E#*F#6 De Pl 3 a Pl 4 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#7 De Pl 4 a Pl Coberta 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#8 De Pl Coberta a Pl Badalot 240,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 5.380,000

m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E45218H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m3

C#*D#*E#*F#2 De Pl 2 a Pl 3 4,300 4,300

C#*D#*E#*F#3 De Pl 3 a Pl 4 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 De Pl 4 a Pl Coberta 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 De Pl Coberta a Pl Badalot 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 11,500

m3 Formigó per a mur, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot5 E452ZST1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m3

C#*D#*E#*F#2 De fonaments a Pl 1 8,700 8,700

C#*D#*E#*F#3 De Pl 1 a Altell 8,900 8,900

C#*D#*E#*F#4 De Altell a Pl 2 7,800 7,800

TOTAL AMIDAMENT 25,400

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA HACAPÍTOL (1) (1) 01
ESTRUCTURA HORITZONTALTITOL 4 (1) 02
FORJATSNIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi1 E4DC2D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

T2 Sostre Pl Baixa

C#*D#*E#*F#3 Llosa 20 37,500 37,500

C#*D#*E#*F#4 Llosa 30 373,200 373,200

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

T6 Planta Altell

C#*D#*E#*F#7 Llosa 30 341,700 341,700

T9 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#10 Llosa 30 204,400 204,400

T12 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#13 Llosa 30 102,500 102,500

T15 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#16 Llosa 30 102,200 102,200

T18 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#19 Llosa 30 102,200 102,200

T21 Pl Badalot

C#*D#*E#*F#22 Llosa 25 26,300 26,300

TOTAL AMIDAMENT 1.290,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per
a deixar el formigó vist

2 E4DC2D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

T2 Sostre Pl Baixa

C#*D#*E#*F#3 Llosa 30 20,400 20,400

T5 Planta Altell

C#*D#*E#*F#6 Llosa 30 8,900 8,900

T8 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#9 Llosa 22 31,300 31,300

C#*D#*E#*F#10 Llosa 30 10,100 10,100

T12 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#13 Llosa 30 112,900 112,900

T15 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#16 Llosa 30 112,900 112,900

T18 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#19 Llosa 30 112,900 112,900

T21 Pl Badalot

C#*D#*E#*F#22 Llosa 25 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 420,400

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sostre Pl Baixa

C2 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#3 Llosa 20 37,500 14,300 536,250

C#*D#*E#*F#4 Llosa 30 373,200 14,600 5.448,720

C#*D#*E#*F#5 Llosa 30 vista 20,400 14,600 297,840

C6 Kg

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#7 Reforç inf 2.230,000 2.230,000

C#*D#*E#*F#8 Reforç sup 1.370,000 1.370,000

C#*D#*E#*F#9 Cercols 1.830,000 1.830,000

C#*D#*E#*F#10 Creuetes 1.480,000 1.480,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 13.192,810

T13 Planta Altell

C14 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#15 Llosa 30 341,700 14,600 4.988,820

C#*D#*E#*F#16 Llosa 30 vista 8,900 14,600 129,940

C17 Kg

C#*D#*E#*F#18 Reforç inf 1.620,000 1.620,000

C#*D#*E#*F#19 Reforç sup 1.950,000 1.950,000

C#*D#*E#*F#20 Cercols 1.020,000 1.020,000

C#*D#*E#*F#21 Creuetes 780,000 780,000

C#*D#*E#*F#22 Desnivell 103,000 103,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G2
2)

23 Subtotal 10.591,760

T25 Sostre Pl 1

C26 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#27 Llosa 30 204,400 14,600 2.984,240

C#*D#*E#*F#28 Llosa 30 vista 10,100 14,600 147,460

C#*D#*E#*F#29 Llosa 22 vista 31,300 14,400 450,720

C30 Kg

C#*D#*E#*F#31 Reforç inf 1.660,000 1.660,000

C#*D#*E#*F#32 Reforç sup 350,000 350,000

C#*D#*E#*F#33 Cercols 840,000 840,000

C#*D#*E#*F#34 Creuetes 60,000 60,000

S SUMSUBTOTAL(G24:G3
4)

35 Subtotal 6.492,420

T37 Sostre Pl 2

C38 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#39 Llosa 30 102,500 14,600 1.496,500

C#*D#*E#*F#40 Llosa 30 vista 112,900 14,600 1.648,340

C41 Kg

C#*D#*E#*F#42 Reforç inf 1.460,000 1.460,000

C#*D#*E#*F#43 Reforç sup 500,000 500,000

C#*D#*E#*F#44 Cercols 990,000 990,000

C#*D#*E#*F#45 Creuetes 275,000 275,000

S SUMSUBTOTAL(G36:G4
5)

46 Subtotal 6.369,840

T48 Sostre Pl 3

C49 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#50 Llosa 30 102,200 14,600 1.492,120

C#*D#*E#*F#51 Llosa 30 vista 112,900 14,600 1.648,340

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C52 Kg

C#*D#*E#*F#53 Reforç inf 1.570,000 1.570,000

C#*D#*E#*F#54 Reforç sup 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#55 Cercols 990,000 990,000

C#*D#*E#*F#56 Creuetes 300,000 300,000

S SUMSUBTOTAL(G47:G5
6)

57 Subtotal 6.540,460

T59 Pl Coberta

C60 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#61 Llosa 30 102,200 14,600 1.492,120

C#*D#*E#*F#62 Llosa 30 vista 112,900 14,600 1.648,340

C63 Kg

C#*D#*E#*F#64 Reforç inf 1.260,000 1.260,000

C#*D#*E#*F#65 Reforç sup 440,000 440,000

C#*D#*E#*F#66 Cercols 990,000 990,000

C#*D#*E#*F#67 Creuetes 300,000 300,000

S SUMSUBTOTAL(G58:G6
7)

68 Subtotal 6.130,460

T70 Pl Badalot

C71 m2 Kg/m2

C#*D#*E#*F#72 Llosa 25 26,300 14,500 381,350

C#*D#*E#*F#73 Llosa 25 vista 11,000 14,500 159,500

C74 Kg

C#*D#*E#*F#75 Reforç inf 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#76 Reforç sup 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#77 Cercols 220,000 220,000

S SUMSUBTOTAL(G69:G7
7)

78 Subtotal 886,850

TOTAL AMIDAMENT 50.204,600

m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba4 E45C18D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 m3/m2

T2 Sostre Pl Baixa

C#*D#*E#*F#3 Llosa 20 37,500 0,200 7,500

C#*D#*E#*F#4 Llosa 30 373,200 0,300 111,960

C#*D#*E#*F#5 Llosa 30 vista 20,400 0,300 6,120

T7 Planta Altell

C#*D#*E#*F#8 Llosa 30 341,700 0,300 102,510

C#*D#*E#*F#9 Llosa 30 vista 8,900 0,300 2,670

T11 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#12 Llosa 30 204,400 0,300 61,320

C#*D#*E#*F#13 Llosa 30 vista 10,100 0,300 3,030

C#*D#*E#*F#14 Llosa 22 vista 31,300 0,220 6,886

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

T16 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#17 Llosa 30 102,500 0,300 30,750

C#*D#*E#*F#18 Llosa 30 vista 112,900 0,300 33,870

T20 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#21 Llosa 30 102,200 0,300 30,660

C#*D#*E#*F#22 Llosa 30 vista 112,900 0,300 33,870

T24 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#25 Llosa 30 102,200 0,300 30,660

C#*D#*E#*F#26 Llosa 30 vista 112,900 0,300 33,870

T28 Pl Badalot

C#*D#*E#*F#29 Llosa 25 26,300 0,250 6,575

C#*D#*E#*F#30 Llosa 25 vista 11,000 0,250 2,750

TOTAL AMIDAMENT 505,001

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA HACAPÍTOL (1) (1) 01
ESTRUCTURA HORITZONTALTITOL 4 (1) 02
BIGUESNIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m1 E4D3D505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

T2 Planta Altell

C#*D#*E#*F#3 Biga 1 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 Biga 2 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#5 Biga 3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 Biga 4 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#7 Biga 8 6,100 6,100

C#*D#*E#*F#8 Biga 9 9,200 9,200

C#*D#*E#*F#9 Ampits 22,700 22,700

T11 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#12 Biga 4 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#13 Biga 5 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#14 Biga 8 7,100 7,100

T16 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#17 Biga 4 5,400 5,400

T19 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#20 Biga 4 5,400 5,400

T22 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#23 Biga 4 5,400 5,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 103,400

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a
una alçària <= 5 m

2 E4D3D525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2

T2 Planta Altell

C#*D#*E#*F#3 Ampits 17,200 17,200

T5 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#6 Biga 6 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#7 Biga 7 3,900 3,900

TOTAL AMIDAMENT 25,200

kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E4B35000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Kg

T2 Planta Altell

C#*D#*E#*F#3 Biga 1 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#4 Biga 2 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#5 Biga 3 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#6 Biga 4 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#7 Biga 8 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#8 Biga 9 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#9 Ampits 606,000 606,000

T11 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#12 Biga 4 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#13 Biga 5 320,000 320,000

C#*D#*E#*F#14 Biga 6 113,000 113,000

C#*D#*E#*F#15 Biga 7 125,000 125,000

C#*D#*E#*F#16 Biga 8 132,000 132,000

T18 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#19 Biga 4 100,000 100,000

T21 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#22 Biga 4 100,000 100,000

T24 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#25 Biga 4 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 2.663,000

m3 Formigó per a bigues, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba4 E45318D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m3

T2 Planta Altell

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#3 Bigues 4,300 4,300

C#*D#*E#*F#4 Ampits 5,900 5,900

T6 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#7 Bigues 4,600 4,600

T9 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#10 Bigues 0,300 0,300

T12 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#13 Bigues 0,300 0,300

T15 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#16 Bigues 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 15,700

m2 Increment per a realització d'encofrat vist amb tauler de fusta fenòlic de 10mm, segellant les juntes entre fenòlics amb
silicona per a no perdre lletada, s'inclou tabiques vistes, també matavius, goteró d'alçada màxima de 1,5 cm, separadors
homologats, acabat lliscat amb la adició de pols de quarç, (4kg/m2), i el necessari per a deixar la unitat acabada.

5 E45CEVM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#2 Biga 6 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#3 Biga 7 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#4 Biga 5 11,600 11,600

TOTAL AMIDAMENT 19,600

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA HACAPÍTOL (1) (1) 01
ESCALESTITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm21 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Plantes m2 Kg/m2

T2 Escala 1

3 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#4 Murete arranque 1,000 2,000 25,000 50,000

C#*D#*E#*F#5 Zanca 1 1,000 2,210 15,500 34,255

C#*D#*E#*F#6 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,210 10,600 23,426

C#*D#*E#*F#7 Repla 1 1,000 4,000 18,000 72,000

C#*D#*E#*F#8 Zanca 2 1,000 2,700 15,500 41,850

C#*D#*E#*F#9 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,700 10,600 28,620

C#*D#*E#*F#10 Repla 2 1,000 3,300 18,000 59,400

C#*D#*E#*F#11 Zanca 3 1,000 2,600 15,500 40,300

C#*D#*E#*F#12 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,600 10,600 27,560

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

14 De Planta  Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#15 Zanca 1 1,000 2,850 15,500 44,175

C#*D#*E#*F#16 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,850 10,600 30,210

C#*D#*E#*F#17 Repla 1 1,000 3,000 18,000 54,000

C#*D#*E#*F#18 Zanca 2 1,000 2,750 15,500 42,625

C#*D#*E#*F#19 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,750 10,600 29,150

C#*D#*E#*F#20 Repla 2 1,000 2,700 18,000 48,600

C#*D#*E#*F#21 Zanca 3 1,000 2,750 15,500 42,625

C#*D#*E#*F#22 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,750 10,600 29,150

24 De Planta  Pl Altell a Pl Segona

C#*D#*E#*F#25 Zanca 1 1,000 2,550 15,500 39,525

C#*D#*E#*F#26 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,550 10,600 27,030

C#*D#*E#*F#27 Repla 1 1,000 2,700 18,000 48,600

C#*D#*E#*F#28 Zanca 2 1,000 3,000 15,500 46,500

C#*D#*E#*F#29 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,000 10,600 31,800

31 De Planta Segona a  Pl Coberta

C#*D#*E#*F#32 Zanca 1 3,000 2,850 15,500 132,525

C#*D#*E#*F#33 Esglaonat Zanca 1 3,000 2,850 10,600 90,630

C#*D#*E#*F#34 Repla 1 3,000 2,000 18,000 108,000

C#*D#*E#*F#35 Zanca 2 3,000 3,400 15,500 158,100

C#*D#*E#*F#36 Esglaonat Zanca 2 3,000 3,400 10,600 108,120

T38 Escala 2

39 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#40 Murete arranque 1,000 2,400 25,000 60,000

C#*D#*E#*F#41 Zanca 1 1,000 3,000 15,500 46,500

C#*D#*E#*F#42 Esglaonat Zanca 1 1,000 3,000 10,600 31,800

C#*D#*E#*F#43 Repla 1 1,000 3,000 18,000 54,000

C#*D#*E#*F#44 Zanca 2 1,000 4,300 15,500 66,650

C#*D#*E#*F#45 Esglaonat Zanca 2 1,000 4,300 10,600 45,580

C#*D#*E#*F#46 Repla 2 1,000 4,950 18,000 89,100

C#*D#*E#*F#47 Zanca 3 1,000 6,850 15,500 106,175

C#*D#*E#*F#48 Esglaonat Zanca 3 1,000 6,850 10,600 72,610

50 De Planta Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#51 Zanca 1 1,000 0,700 18,200 12,740

C#*D#*E#*F#52 Esglaonat Zanca 1 1,000 0,700 10,600 7,420

C#*D#*E#*F#53 Repla 1 1,000 1,650 23,500 38,775

C#*D#*E#*F#54 Zanca 2 1,000 3,600 18,200 65,520

C#*D#*E#*F#55 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,600 10,600 38,160

C#*D#*E#*F#56 Repla 2 1,000 1,800 23,500 42,300

C#*D#*E#*F#57 Zanca 3 1,000 1,000 18,200 18,200

C#*D#*E#*F#58 Esglaonat Zanca 3 1,000 1,000 10,600 10,600

C#*D#*E#*F#59 Repla 3 1,000 1,900 23,500 44,650

C#*D#*E#*F#60 Zanca 4 1,000 3,450 18,200 62,790

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

C#*D#*E#*F#61 Esglaonat Zanca 4 1,000 3,450 10,600 36,570

TOTAL AMIDAMENT 2.438,916

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

2 E4DCBD02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Plantes m2 m2/m2

T2 Escala 1

3 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#4 Murete arranque 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Zanca 1 1,000 2,210 1,050 2,321

C#*D#*E#*F#6 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,210 0,560 1,238

C#*D#*E#*F#7 Repla 1 1,000 4,000 1,050 4,200

C#*D#*E#*F#8 Zanca 2 1,000 2,700 1,050 2,835

C#*D#*E#*F#9 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,700 0,560 1,512

C#*D#*E#*F#10 Repla 2 1,000 3,300 1,050 3,465

C#*D#*E#*F#11 Zanca 3 1,000 2,600 1,050 2,730

C#*D#*E#*F#12 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,600 0,560 1,456

14 De Planta  Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#15 Zanca 1 1,000 2,850 1,050 2,993

C#*D#*E#*F#16 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,850 0,560 1,596

C#*D#*E#*F#17 Repla 1 1,000 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#18 Zanca 2 1,000 2,750 1,050 2,888

C#*D#*E#*F#19 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,750 0,560 1,540

C#*D#*E#*F#20 Repla 2 1,000 2,700 1,050 2,835

C#*D#*E#*F#21 Zanca 3 1,000 2,750 1,050 2,888

C#*D#*E#*F#22 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,750 0,560 1,540

24 De Planta  Pl Altell a Pl Segona

C#*D#*E#*F#25 Zanca 1 1,000 2,550 1,050 2,678

C#*D#*E#*F#26 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,550 0,560 1,428

C#*D#*E#*F#27 Repla 1 1,000 2,700 1,050 2,835

C#*D#*E#*F#28 Zanca 2 1,000 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#29 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,000 0,560 1,680

31 De Planta Segona a  Pl Coberta

C#*D#*E#*F#32 Zanca 1 3,000 2,850 1,050 8,978

C#*D#*E#*F#33 Esglaonat Zanca 1 3,000 2,850 0,560 4,788

C#*D#*E#*F#34 Repla 1 3,000 2,000 1,050 6,300

C#*D#*E#*F#35 Zanca 2 3,000 3,400 1,050 10,710

C#*D#*E#*F#36 Esglaonat Zanca 2 3,000 3,400 0,560 5,712

T38 Escala 2

39 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#40 Murete arranque 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#41 Zanca 1 1,000 3,000 1,050 3,150

EUR
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C#*D#*E#*F#42 Esglaonat Zanca 1 1,000 3,000 0,560 1,680

C#*D#*E#*F#43 Repla 1 1,000 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#44 Zanca 2 1,000 4,300 1,050 4,515

C#*D#*E#*F#45 Esglaonat Zanca 2 1,000 4,300 0,560 2,408

C#*D#*E#*F#46 Repla 2 1,000 4,950 1,050 5,198

C#*D#*E#*F#47 Zanca 3 1,000 6,850 1,050 7,193

C#*D#*E#*F#48 Esglaonat Zanca 3 1,000 6,850 0,560 3,836

50 De Planta Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#51 Zanca 1 1,000 0,700 1,050 0,735

C#*D#*E#*F#52 Esglaonat Zanca 1 1,000 0,700 0,560 0,392

C#*D#*E#*F#53 Repla 1 1,000 1,650 1,050 1,733

C#*D#*E#*F#54 Zanca 2 1,000 3,600 1,050 3,780

C#*D#*E#*F#55 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,600 0,560 2,016

C#*D#*E#*F#56 Repla 2 1,000 1,800 1,050 1,890

C#*D#*E#*F#57 Zanca 3 1,000 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#58 Esglaonat Zanca 3 1,000 1,000 0,560 0,560

C#*D#*E#*F#59 Repla 3 1,000 1,900 1,050 1,995

C#*D#*E#*F#60 Zanca 4 1,000 3,450 1,050 3,623

C#*D#*E#*F#61 Esglaonat Zanca 4 1,000 3,450 0,560 1,932

TOTAL AMIDAMENT 145,082

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

3 E45CA8D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Plantes m2 m3/m2

T2 Escala 1

3 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#4 Murete arranque 1,000 1,000 0,250 0,250

C#*D#*E#*F#5 Zanca 1 1,000 2,210 0,180 0,398

C#*D#*E#*F#6 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,210 0,075 0,166

C#*D#*E#*F#7 Repla 1 1,000 4,000 0,180 0,720

C#*D#*E#*F#8 Zanca 2 1,000 2,700 0,180 0,486

C#*D#*E#*F#9 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,700 0,075 0,203

C#*D#*E#*F#10 Repla 2 1,000 3,300 0,180 0,594

C#*D#*E#*F#11 Zanca 3 1,000 2,600 0,180 0,468

C#*D#*E#*F#12 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,600 0,075 0,195

14 De Planta  Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#15 Zanca 1 1,000 2,850 0,180 0,513

C#*D#*E#*F#16 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,850 0,075 0,214

C#*D#*E#*F#17 Repla 1 1,000 3,000 0,180 0,540

C#*D#*E#*F#18 Zanca 2 1,000 2,750 0,180 0,495

C#*D#*E#*F#19 Esglaonat Zanca 2 1,000 2,750 0,075 0,206

C#*D#*E#*F#20 Repla 2 1,000 2,700 0,180 0,486

EUR
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C#*D#*E#*F#21 Zanca 3 1,000 2,750 0,180 0,495

C#*D#*E#*F#22 Esglaonat Zanca 3 1,000 2,750 0,075 0,206

24 De Planta  Pl Altell a Pl Segona

C#*D#*E#*F#25 Zanca 1 1,000 2,550 0,180 0,459

C#*D#*E#*F#26 Esglaonat Zanca 1 1,000 2,550 0,075 0,191

C#*D#*E#*F#27 Repla 1 1,000 2,700 0,180 0,486

C#*D#*E#*F#28 Zanca 2 1,000 3,000 0,180 0,540

C#*D#*E#*F#29 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,000 0,075 0,225

31 De Planta Segona a  Pl Coberta

C#*D#*E#*F#32 Zanca 1 3,000 2,850 0,180 1,539

C#*D#*E#*F#33 Esglaonat Zanca 1 3,000 2,850 0,075 0,641

C#*D#*E#*F#34 Repla 1 3,000 2,000 0,180 1,080

C#*D#*E#*F#35 Zanca 2 3,000 3,400 0,180 1,836

C#*D#*E#*F#36 Esglaonat Zanca 2 3,000 3,400 0,075 0,765

T38 Escala 2

39 De Planta Baixa a Pl Primera

C#*D#*E#*F#40 Murete arranque 1,000 2,400 0,250 0,600

C#*D#*E#*F#41 Zanca 1 1,000 3,000 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#42 Esglaonat Zanca 1 1,000 3,000 0,075 0,225

C#*D#*E#*F#43 Repla 1 1,000 3,000 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#44 Zanca 2 1,000 4,300 0,200 0,860

C#*D#*E#*F#45 Esglaonat Zanca 2 1,000 4,300 0,075 0,323

C#*D#*E#*F#46 Repla 2 1,000 4,950 0,200 0,990

C#*D#*E#*F#47 Zanca 3 1,000 6,850 0,200 1,370

C#*D#*E#*F#48 Esglaonat Zanca 3 1,000 6,850 0,075 0,514

50 De Planta Primera a Pl Altell

C#*D#*E#*F#51 Zanca 1 1,000 0,700 0,250 0,175

C#*D#*E#*F#52 Esglaonat Zanca 1 1,000 0,700 0,075 0,053

C#*D#*E#*F#53 Repla 1 1,000 1,650 0,250 0,413

C#*D#*E#*F#54 Zanca 2 1,000 3,600 0,250 0,900

C#*D#*E#*F#55 Esglaonat Zanca 2 1,000 3,600 0,075 0,270

C#*D#*E#*F#56 Repla 2 1,000 1,800 0,250 0,450

C#*D#*E#*F#57 Zanca 3 1,000 1,000 0,250 0,250

C#*D#*E#*F#58 Esglaonat Zanca 3 1,000 1,000 0,075 0,075

C#*D#*E#*F#59 Repla 3 1,000 1,900 0,250 0,475

C#*D#*E#*F#60 Zanca 4 1,000 3,450 0,250 0,863

C#*D#*E#*F#61 Esglaonat Zanca 4 1,000 3,450 0,075 0,259

TOTAL AMIDAMENT 24,662

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL (1) 02
ESTRUCTURATITOL 4 02
ESTRUCTURA ACERCAPÍTOL (1) (1) 02

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Kg/m

T2 Pl Altell

C#*D#*E#*F#3 HEB 100 21,200 20,400 432,480

C#*D#*E#*F#4 HEB 120 10,000 26,700 267,000

P PERORIGEN(G1:G5,C6  )6 Plaques i ancoratges E4435115 15,000 104,922

TOTAL AMIDAMENT 804,402

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4415115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Kg/m

T2 De Pl 2 a Pl 3

C#*D#*E#*F#3 HEB 160 8,250 42,600 351,450

T5 De Pl 3 a Pl 4

C#*D#*E#*F#6 HEB 160 8,250 42,600 351,450

T8 De Pl 4 a Pl Coberta

C#*D#*E#*F#9 HEB 140 2,750 33,700 92,675

C#*D#*E#*F#10 HEB 160 8,250 42,600 351,450

P PERORIGEN(G1:G11,C
12)

12 Plaques i ancoratges 15,000 172,054

TOTAL AMIDAMENT 1.319,079

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

3 E4415125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Kg/m

T2 De Pl 2 a Pl 3

C#*D#*E#*F#3 260x140x12 2,750 66,000 181,500

T5 De Pl 3 a Pl 4

C#*D#*E#*F#6 260x140x12 2,750 66,000 181,500

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 Plaques i ancoratges 15,000 54,450

TOTAL AMIDAMENT 417,450

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

4 E4425017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 und Kg/und

T2 Sostre Pl 1

C#*D#*E#*F#3 CT2+CT2 3,000 67,800 203,400

C#*D#*E#*F#4 CT2+CT2+CT2 1,000 101,700 101,700

T6 Sostre Pl 2

C#*D#*E#*F#7 CT1 1,000 135,600 135,600

C#*D#*E#*F#8 CT2+CT2+CT2 3,000 101,700 305,100

T10 Sostre Pl 3

C#*D#*E#*F#11 CT1 1,000 135,600 135,600

C#*D#*E#*F#12 CT2+CT2+CT2 3,000 101,700 305,100

T14 Pl Coberta

C#*D#*E#*F#15 CT1 1,000 135,600 135,600

C#*D#*E#*F#16 CT2+CT2+CT2 3,000 101,700 305,100

TOTAL AMIDAMENT 1.627,200

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 μm, per una protecció al foc de Ei30.

5 E7D69TK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud m2/m

T2 Pl Altell

C#*D#*E#*F#3 HEB 100 21,200 0,567 12,020

C#*D#*E#*F#4 HEB 120 10,000 0,686 6,860

TOTAL AMIDAMENT 18,880

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 3100 μm, per una protecció al foc de Ei90.

6 E7D6ZST1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud m2/m

T2 De Pl 2 a Pl 3

C#*D#*E#*F#3 HEB 160 8,250 0,920 7,590

C#*D#*E#*F#4 260x140x12 2,750 0,740 2,035

T6 De Pl 3 a Pl 4

C#*D#*E#*F#7 HEB 160 8,250 0,920 7,590

C#*D#*E#*F#8 260x140x12 2,750 0,740 2,035

T10 De Pl 4 a Pl Coberta

C#*D#*E#*F#11 HEB 140 2,750 0,805 2,214

C#*D#*E#*F#12 HEB 160 8,250 0,920 7,590

TOTAL AMIDAMENT 29,054

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
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FAÇANES CASALTITOL 4 (1) 01
PART MASSISSANIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministre i col·locació de pales prefabricades, per façana, en GRC, (formigó armat amb fibra de vidre, de secció
rectangular de 24x10 cm, amb una longitud variable entre els 350 i 500 cm. Les pales formades per dues peces tindran un
encaix en forma de metja per encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una ànima de poliestirè extruït recoberta per un 1 cm de GRC. Les pales son de color blanc i
amb textura llisa, especejament segons projecte. 
La fixació dels panells a l'estructura de l'obra es realitzarà per un sistema mecànic homologat i sense soldadures ´´in situ´´.
amb elements metàl·lics necessaris per a una bona fixació de l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el transport de les pales sobre camió a peu d'obra, acopi del material en cas de ser necesari, i la
manipulació i posterior muntatge dels mateixos.
Inclou resta d'elements necessaris. Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

1 E4P11431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 13,000 4,340 56,420

C#*D#*E#*F#2 7,000 8,180 57,260

C#*D#*E#*F#3 28,000 8,180 229,040

C#*D#*E#*F#4 4,000 3,850 15,400

C#*D#*E#*F#5 C/Fonollar 6,000 3,850 23,100

C#*D#*E#*F#6 21,000 8,200 172,200

C#*D#*E#*F#7 Façana retorn accés principal 25,000 4,750 118,750

TOTAL AMIDAMENT 672,170

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent i
galvanitzats en calent, sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb la formació de mecanitzacions per ancoratges
i elemensts de suports, col·locat a l'obra amb la p.p. de cargols i/o soldadura.

2 E441FU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perfil suport façana kg/ml

2 # 60.60.5 mm

C#*D#*E#*F#3 Façana C/Mestres Casals i Martorell 13,000 3,850 8,460 423,423

C#*D#*E#*F#4 7,000 7,700 8,460 455,994

C#*D#*E#*F#5 28,000 7,700 8,460 1.823,976

C#*D#*E#*F#6 4,000 3,850 8,460 130,284

C#*D#*E#*F#7 C/Fonollar 6,000 3,850 8,460 195,426

C#*D#*E#*F#8 21,000 8,200 8,460 1.456,812

C#*D#*E#*F#9 Façana retorn accés principal 25,000 4,250 8,460 898,875

T11 Estructura suport nitxo

12 # 60.60.5 mm

13 Nitxo

C#*D#*E#*F#14 Muntants verticals 6,000 3,140 8,460 159,386

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,800 8,460 32,148

C#*D#*E#*F#16 4,000 4,200 8,460 142,128

C#*D#*E#*F#17 Horizontal inferior 1,000 0,300 8,460 2,538

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,000 8,460 8,460

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,500 8,460 12,690

EUR
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C#*D#*E#*F#20 1,000 2,500 8,460 21,150

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,500 8,460 12,690

C#*D#*E#*F#22 1,000 0,300 8,460 2,538

C#*D#*E#*F#23 Horitzontal superior 2,000 0,300 8,460 5,076

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,500 8,460 21,150

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,000 8,460 8,460

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,500 8,460 12,690

C#*D#*E#*F#27 1,000 3,800 8,460 32,148

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,000 8,460 16,920

C#*D#*E#*F#29 Inclinats 12,000 1,500 8,460 152,280

TOTAL AMIDAMENT 6.027,242

ml Subministre i col.locació de làmina visco-elàstica d'alta densitat, amb tecnología de doble màstic adhesiu, col·locada
adherida sobre tub estructural de façana, de 4mm de gruix amb un pes mínim de 6,5 kg/m2

3 E7C7AI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perfil suport façana

2 # 60.60.4 mm

C#*D#*E#*F#3 Façana C/Mestres Casals i Martorell 13,000 3,850 50,050

C#*D#*E#*F#4 7,000 7,700 53,900

C#*D#*E#*F#5 28,000 7,700 215,600

C#*D#*E#*F#6 4,000 3,850 15,400

C#*D#*E#*F#7 C/Fonollar 6,000 3,850 23,100

C#*D#*E#*F#8 21,000 8,200 172,200

C#*D#*E#*F#9 Façana retorn accés principal 25,000 4,250 106,250

TOTAL AMIDAMENT 636,500

m2 Revestiment de façana format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 60x60 mm fixada
mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini,
aplacada amb safates conformades de dimensions segons projecte de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, color a escollir per DF, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb fixacions
mecaniques ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat, perfils omega i estructura de suport dels panells, amb el sellat perimetral del conjunt amb
poliuretà monocomponen del mateix color que el panell.

4 E83PPC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,850 0,550 2,118

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,050 0,550 3,465

C#*D#*E#*F#3 18,000 1,050 0,550 10,395

C#*D#*E#*F#4 32,000 1,050 0,550 18,480

C#*D#*E#*F#5 28,000 1,050 0,550 16,170

C#*D#*E#*F#6 C/Fonollar 26,000 1,050 0,550 15,015

C#*D#*E#*F#7 20,000 1,050 0,550 11,550

C#*D#*E#*F#8 Façana retorn accés principal 24,000 1,050 0,550 13,860

C#*D#*E#*F#9 24,000 0,550 0,550 7,260

TOTAL AMIDAMENT 98,313
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m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a
cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert,
acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

5 E652UT04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tancament de façana

C#*D#*E#*F#2 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,850 0,440 1,694

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,850 0,440 2,244

C#*D#*E#*F#4 18,000 0,850 0,440 6,732

C#*D#*E#*F#5 32,000 0,850 0,440 11,968

C#*D#*E#*F#6 28,000 0,850 0,440 10,472

C#*D#*E#*F#7 C/Fonollar 26,000 0,850 0,440 9,724

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,850 0,440 7,480

C#*D#*E#*F#9 Façana retorn accés principal 24,000 0,850 0,440 8,976

C#*D#*E#*F#10 24,000 0,400 0,440 4,224

T12 Formació nitxo Planta Primera

C#*D#*E#*F#13 Parets 1,000 1,400 3,140 4,396

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,100 3,140 6,594

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,500 3,140 4,710

T17 Trasdossat banc Planta Baixa

C#*D#*E#*F#18 Banc 1,000 22,500 0,800 18,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 15,500 0,800 12,400

TOTAL AMIDAMENT 109,614

m2 Formació de sandwich en cel ras inclinat per formació balcó Planta Primera, realitzat amb de plaques de guix laminat per
exterior format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, placa de ciment
portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix,,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft. tot segons projecte

6 E652UT05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Formació nitxo Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Cel ras 1,000 4,000 1,600 6,400

TOTAL AMIDAMENT 6,400

m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada
amb fixacions mecàniques.

7 E7C9R810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana

C#*D#*E#*F#2 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,850 0,550 2,118

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,850 0,550 2,805

C#*D#*E#*F#4 18,000 0,850 0,550 8,415
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C#*D#*E#*F#5 32,000 0,850 0,550 14,960

C#*D#*E#*F#6 28,000 0,850 0,550 13,090

C#*D#*E#*F#7 C/Fonollar 26,000 0,850 0,550 12,155

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,850 0,550 9,350

C#*D#*E#*F#9 Façana retorn accés principal 24,000 0,850 0,550 11,220

C#*D#*E#*F#10 24,000 0,400 0,550 5,280

T12 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#13 Porta accés 0,500 12,500 5,500 34,375

T15 Planta Primera

C#*D#*E#*F#16 Revestiment Nitxo 1,000 2,800 4,200 11,760

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,500 4,200 6,300

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,800 1,500 5,700

TOTAL AMIDAMENT 137,528

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

8 E5Z1FP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,700 0,200 0,740

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,550 0,200 3,910

C#*D#*E#*F#3 C/Fonollar 1,000 15,950 0,200 3,190

TOTAL AMIDAMENT 7,840

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9 E711AEJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Banc

C#*D#*E#*F#2 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,700 1,350 4,995

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,550 1,350 26,393

C#*D#*E#*F#4 C/Fonollar 1,000 15,950 1,350 21,533

C#*D#*E#*F#5 Reton porta acces 1,000 6,250 1,350 8,438

TOTAL AMIDAMENT 61,359

m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

10 E8KA1025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,550 19,550

C#*D#*E#*F#3 C/Fonollar 1,000 15,950 15,950

TOTAL AMIDAMENT 39,200
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m Tapajunts de fusta de alerce de secció rectangular llisa de 100x10 mm, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell
de ´´gloss´´ o brillantor 10.

11 EAZ1UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 C/Mestre Casals i Martorell

C#*D#*E#*F#2 Planta Baixa 7,000 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 28,000 3,000 84,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Primera 13,000 3,000 39,000

C#*D#*E#*F#6 7,000 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#7 28,000 3,000 84,000

8 C/Fonollar

C#*D#*E#*F#9 Planta Baixa 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#10 21,000 3,000 63,000

C#*D#*E#*F#11 Planta Primera 21,000 3,000 63,000

12 Retorn Façana Accés

C#*D#*E#*F#13 Planta Primera 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 480,000

m2 Subministre i col.locació de reixa realitzada per perfils tubulars perimetrals de 50x50 mm, col.locats cada 60 cm, acabat
gelosia amb perfils en ''z'' de 50x2 mm, acabat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'acabat, color a escollir per
D.F., totalment acabada segons plànols de projecte, comprobació de mides a obra.

12 EB32U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 C/Mestre Casals i Martorell

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1,000 7,000 0,600 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

ut Formació de protector solar de 485 mm llarg de pala i de 120 mm d'amplaria, format per una xapa d'acer galvanitzat en
fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 2 plecs longitudinals, 1 plegat cap a la part
inferior i 1 plegat a la part superior, col.locat amb fixacions mecaniques sobre perfil de suport en ´´L´´ 30x30 mm i de 2 mm
de gruix, fixat amb cargols mecànics sobre les pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

13 EAVMUA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 18,000 13,000 234,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 28,000 504,000

C#*D#*E#*F#3 C/Fonollar 10,000 6,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 20,000 200,000

C#*D#*E#*F#5 14,000 20,000 280,000

C#*D#*E#*F#6 Façana retorn accés principal 14,000 8,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 1.390,000

EUR
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ml Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix, amb
una lluna trempada, i amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, i en la part inferior suport
inferior realitzat amb una peça en forma de pinça, i estructura de suport a element estructural de coberta amb perfil d'acer
inoxidable L de 200x100 mm, tot el conjunt amb perfileria d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat polit
mate, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Passamà superior calibrat amb forma de doble U amb pletines de 50x10 mm, una U per la recepció de la barana, col.ocat
amb silicona i l'altre U per la col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall
i indicacions de df comprovació de mides a obra.

14 EB15UV90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 C/Fonollar 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Reton Porta Accés 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

ut PRV-04.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 310 cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit
mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall
i indicacions de df comprovació de mides a obra.

15 EB15UB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

16 E8KA1026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xapa de remat revestiment de fusta 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,800

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

17 E612EM12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés cuina 1,000 7,700 3,500 26,950

C#*D#*E#*F#3 Formació armari 2,000 0,600 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#4 Mitjera Cuina - bany 1,000 8,500 3,500 29,750

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

C#*D#*E#*F#5 Casal moble recepció 1,000 7,000 3,500 24,500

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Mitjera 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#9 Retorn 1,000 2,300 3,500 8,050

C#*D#*E#*F#10 Façana interior 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#11 Aula 1,000 7,200 3,500 25,200

C#*D#*E#*F#12 Mitjera 1,000 4,800 3,500 16,800

T14 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#15 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#17 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

C#*D#*E#*F#18 Façana C/Mestre 1,000 7,800 2,800 21,840

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,300 2,800 6,440

C#*D#*E#*F#20 Façana fusteries 1,000 4,850 2,800 13,580

C#*D#*E#*F#21 1,000 13,950 2,800 39,060

C#*D#*E#*F#22 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#23 1,000 3,000 2,800 8,400

24 A deduir

C#*D#*E#*F#25 FE-13 -1,000 4,300 2,000 -8,600

C#*D#*E#*F#26 FE-14 -1,000 6,100 2,000 -12,200

C#*D#*E#*F#27 FE-15 -1,000 3,200 2,200 -7,040

C#*D#*E#*F#28 FE-16 -1,000 2,750 2,200 -6,050

T31 Trasdossat banc Planta Baixa

C#*D#*E#*F#32 Banc 1,000 22,500 1,000 22,500

C#*D#*E#*F#33 1,000 15,500 1,000 15,500

TOTAL AMIDAMENT 293,350

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat18 E81136B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés cuina 1,000 7,700 3,500 26,950

C#*D#*E#*F#3 Formació armari 2,000 0,600 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#4 Casal moble recepció 1,000 7,000 3,500 24,500

T6 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#7 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#9 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

T11 Trasdossat banc Planta Baixa

C#*D#*E#*F#12 Banc 1,000 22,500 1,000 22,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 15,500 1,000 15,500

14 0,000

TOTAL AMIDAMENT 124,170

EUR
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m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat19 E81132B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés cuina 1,000 7,700 3,500 26,950

C#*D#*E#*F#3 Formació armari 2,000 0,600 3,500 4,200

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Mitjera 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#7 Retorn 1,000 2,300 3,500 8,050

T9 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#10 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#12 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 85,470

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

20 E83EUT02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Mitjera Cuina - bany 1,000 8,500 3,500 29,750

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Mitjera 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#6 Retorn 1,000 2,300 3,500 8,050

C#*D#*E#*F#7 Façana interior 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#8 Aula 1,000 7,200 3,500 25,200

C#*D#*E#*F#9 Mitjera 1,000 4,800 3,500 16,800

T11 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#12 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#14 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

C#*D#*E#*F#15 Façana C/Mestre 1,000 7,800 2,800 21,840

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,300 2,800 6,440

C#*D#*E#*F#17 Façana fusteries 1,000 4,850 2,800 13,580

C#*D#*E#*F#18 1,000 13,950 2,800 39,060

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,000 2,800 8,400

21 A deduir

C#*D#*E#*F#22 FE-13 -1,000 4,300 2,000 -8,600

C#*D#*E#*F#23 FE-14 -1,000 6,100 2,000 -12,200

C#*D#*E#*F#24 FE-15 -1,000 3,200 2,200 -7,040

C#*D#*E#*F#25 FE-16 -1,000 2,750 2,200 -6,050

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 199,700

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

21 E83EUT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Casal moble recepció 1,000 7,000 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 0,600 3,900

TOTAL AMIDAMENT 28,400

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

22 E4476122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perfil L100.10 mm

T2 Planta Baixa kg/ml

C#*D#*E#*F#3 FX-01 1,000 7,000 15,000 105,000

C#*D#*E#*F#4 FF-01 1,000 6,500 15,000 97,500

T6 Planta Primera

C#*D#*E#*F#7 FE-05 1,000 1,800 15,000 27,000

T9 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#10 FE-13 1,000 4,850 15,000 72,750

C#*D#*E#*F#11 FE-14 1,000 6,700 15,000 100,500

C#*D#*E#*F#12 FE-15 1,000 3,850 15,000 57,750

C#*D#*E#*F#13 FE-16 1,000 2,850 15,000 42,750

TOTAL AMIDAMENT 503,250

ml Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm
d'ample, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes
de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de banc. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

23 E83KUB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc 1,000 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Subministre i col.locació d'escupidor de façana realitzat amb peça prefabricada de 30 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb
de color segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou el sellat perimetral de la peça prefabricada, amb
poliuretà bicomponent. 

24 E8J36UR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Escupidor remat façana 1,000 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Subministre i col.locació remat vertical de mur de façana realitzat amb peça prefabricada de 80 a 100 cm d'alçada i 4 cm
de gruix, de color segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou el sellat perimetral de la peça prefabricada,
amb massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent. 

25 E8J36UR2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escupidor remat façana 1,000 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 38,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
FAÇANES CASALTITOL 4 (1) 01
OBERTURESNIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions
52x120 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions 52x135 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat
de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida
amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor
10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable,
elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

1 EAF3AL01

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-01 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

ut FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions
52x200 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions 52x100 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat
de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida
amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor
10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable,
elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

2 EAF3AL02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F2-02 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

EUR
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ut FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions
52x200 cm, i una finestra inferior d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x100 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable,
elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

3 EAF3AL03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-03 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 40

ut FE.04.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per un tancament fix de dimensions 52x300 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat
de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida
amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor
10.

El tancament estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc d'una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 
Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

4 EAF3AL04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-04 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut FE.04'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 52x255 cm, formada per un tancament fix de dimensions 52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF. 

Fins i tot, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes
amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en
taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

5 EAF3AL05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-04' 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 41

ut FE.05.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 240x314 cm, formada per una balconera de dues fulles batents, de fulla oculta,
de dimensions 240x213 cm, i una tarja superior fixa de dimensions 240x100 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

6 EAF7AB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-05 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 42

ut FE.13.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines
amb protector insecticida-fungicida acabat mate, de dimensions buit d'obra aproximat de 430x200 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

7 EAF7AB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 43

ut FE.14.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines
amb protector insecticida-fungicida acabat mate , de dimensions buit d'obra aproximat de 610x200 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

8 EAF7AB11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-14 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 44

ut FE.15.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 320x220 cm, formada per una balconera de dues fulles batents, de fulla no
oculta, de dimensions totals 160x220 cm, i dues tarjes laterals fixes de dimensions 80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

9 EAF7AB04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-15 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 45

ut FE.16.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 275x220 cm, formada per una balconera d'una fulla batent, de fulla oculta, de
dimensions totals 91x220 cm, i una tarja lateral fixa amb un muntat intermitg, de dimensions 180x220 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

10 EAF7AB05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-16 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut FF.01.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 625x300 cm,
format per una porta d'entrada de dues fulles batents de dimensions 183x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 178x300
cm i de 261x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral i muntants en pi laminat 100% de 69X150 mm i
fulles en pi laminat 100% KKK amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

11 EA1DFU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 46

ut FF.03.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 190x300 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 190x300 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i
fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm. 
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

12 EA1DFU03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 12 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

13 EC1GVV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-01 32,000 0,520 1,200 19,968

C#*D#*E#*F#2 32,000 0,520 1,350 22,464

C#*D#*E#*F#3 FE-02 28,000 0,520 2,000 29,120

C#*D#*E#*F#4 28,000 0,520 1,000 14,560

C#*D#*E#*F#5 FE-03 28,000 0,520 3,000 43,680

C#*D#*E#*F#6 FE-04' 48,000 0,520 2,550 63,648

C#*D#*E#*F#7 FE-05 1,000 2,400 2,100 5,040

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,400 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#9 FF-03 1,000 1,900 3,000 5,700

TOTAL AMIDAMENT 206,580

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 9 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

14 EC1GVV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-03 22,000 0,520 3,000 34,320

C#*D#*E#*F#2 FE-04 6,000 0,520 3,000 9,360

TOTAL AMIDAMENT 43,680

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

15 EC1GVV03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-13 1,000 4,300 2,000 8,600

C#*D#*E#*F#2 FE-14 1,000 6,100 2,000 12,200

C#*D#*E#*F#3 FE-15 1,000 1,600 2,200 3,520

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,600 2,200 3,520

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 47

C#*D#*E#*F#5 FE-16 1,000 0,900 2,200 1,980

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,800 2,200 3,960

C#*D#*E#*F#7 FF-01 1,000 6,250 3,000 18,750

TOTAL AMIDAMENT 52,530

ut FX-01.- Subministre i col·locació de tancament de xapa d'acer pintat, amb esmalt sintetic, color a escollir per DF, accés
cuina i armari, de dimensions 764x384 cm, format per una porta amb envidrament, de sortida de cuina, tancament de sala
de residus, amb una porta batent i dues targes fixes, amb envidrament 5+5 mm translucid, els dos tancaments,i dues
portes de dues fulles batents per armaris d'instal.lacions de Cia, de xapa microperforada, amb targes intermitges i
superiors formada amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb
clau, acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

16 EABGMU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
FAÇANES CASALTITOL 4 (1) 01
ACABATS EXTERIORSNIVELL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica
de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

1 E7743271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 1,000 3,850 0,550 2,118

C#*D#*E#*F#2 6,000 0,850 0,550 2,805

C#*D#*E#*F#3 18,000 0,850 0,550 8,415

C#*D#*E#*F#4 32,000 0,850 0,550 14,960

C#*D#*E#*F#5 28,000 0,850 0,550 13,090

C#*D#*E#*F#6 C/Fonollar 26,000 0,850 0,550 12,155

C#*D#*E#*F#7 20,000 0,850 0,550 9,350

C#*D#*E#*F#8 Façana retorn accés principal 24,000 0,850 0,550 11,220

C#*D#*E#*F#9 24,000 0,400 0,550 5,280

C#*D#*E#*F#11 Revestiment Nitxo de Planta Primera 1,000 1,500 4,500 6,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 4,500 5,400

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#14 2,000 3,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 117,043

EUR
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m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús
3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta
amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

2 E83KRF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Revestiment vertical junt porta 1,000 6,250 3,350 20,938

TOTAL AMIDAMENT 20,938

m2 Cel ras horitzontal, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes
de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

3 E83KRF03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta baja

C#*D#*E#*F#2 Cel ras accés principal 0,500 13,000 6,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

ut FF03.- Revestiment de fusteria, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de dimensions totals 395x434 cm, format
per panells tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu) de forma prismàtica inclouen el panell lateral,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat
classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

4 E83KRL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

5 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés cuina 1,000 7,700 3,500 26,950

C#*D#*E#*F#3 Formació armari 2,000 0,600 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#4 Casal moble recepció 1,000 7,000 3,500 24,500

T6 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#7 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

EUR
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C#*D#*E#*F#8 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#9 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 86,170

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

6 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés cuina 1,000 7,700 3,500 26,950

C#*D#*E#*F#3 Formació armari 2,000 0,600 3,500 4,200

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Mitjera 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#7 Retorn 1,000 2,300 3,500 8,050

T9 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#10 Doble espai sala polivalent 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#12 Mitjera 1,000 4,500 2,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 85,470

m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació
antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

7 E8B41110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lames Façana 1,000 672,170 0,600 403,302

C#*D#*E#*F#2 Lames Mitjera 1,000 76,840 0,600 46,104

TOTAL AMIDAMENT 449,406

ml Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre
membranes o barreres de vapor, inclou tots els elements necessaris per la seva correcte col.locacio.

8 E7Z10U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana C/Mestres Casals i Martorell 2,000 3,850 7,700

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,550 1,100

C#*D#*E#*F#3 12,000 0,850 10,200

C#*D#*E#*F#4 12,000 0,550 6,600

C#*D#*E#*F#5 36,000 0,850 30,600

C#*D#*E#*F#6 36,000 0,550 19,800

C#*D#*E#*F#7 64,000 0,850 54,400

C#*D#*E#*F#8 64,000 0,550 35,200

C#*D#*E#*F#9 56,000 0,850 47,600

C#*D#*E#*F#10 56,000 0,550 30,800

C#*D#*E#*F#11 C/Fonollar 52,000 0,850 44,200

C#*D#*E#*F#12 52,000 0,550 28,600

C#*D#*E#*F#13 40,000 0,850 34,000

C#*D#*E#*F#14 40,000 0,550 22,000

EUR
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C#*D#*E#*F#15 Façana retorn accés principal 48,000 0,850 40,800

C#*D#*E#*F#16 48,000 0,550 26,400

C#*D#*E#*F#17 48,000 0,400 19,200

C#*D#*E#*F#18 48,000 0,550 26,400

C#*D#*E#*F#19 Revestiment Nitxo de Planta Primera 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#20 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#22 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#24 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#25 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#26 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 544,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES CASALTITOL 4 (1) 02
EH1 COBERTA PAVIMENT FLOTANTNIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada

1 E5Z15N2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#2 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,850 1,200 5,820

5 A deduir

C#*D#*E#*F#6 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 217,320

m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix

2 E7J1AUW0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Perimetre Coberta

3 Tancament façana

C#*D#*E#*F#4 Zona bugaderia 1,000 5,500 0,200 1,100

C#*D#*E#*F#5 Zona escala 1,000 1,500 0,200 0,300

C#*D#*E#*F#6 Zona escala - doble alçada sala
polivalent

1,000 13,500 0,200 2,700

EUR
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C#*D#*E#*F#7 Zona doble alçada sala polivalent 1,000 4,850 0,200 0,970

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 0,200 0,240

C#*D#*E#*F#9 Tancament façana 1,000 13,500 0,200 2,700

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,500 0,200 2,900

C#*D#*E#*F#11 1,000 18,500 0,200 3,700

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 0,200 0,800

C#*D#*E#*F#13 Lluernari 2,000 5,000 0,200 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,410

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:63 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Perimetre Coberta

3 Tancament façana

C#*D#*E#*F#4 Zona bugaderia 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#5 Zona escala 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 Zona escala - doble alçada sala
polivalent

1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#7 Zona doble alçada sala polivalent 1,000 4,850 4,850

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#9 Tancament façana 1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Lluernari 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 87,050

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir4 E7B111H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Capa sobre formació de pendents

C#*D#*E#*F#3 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,850 1,200 5,820

6 A deduir

C#*D#*E#*F#7 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

9 Capa sobre lamines impermeabilitzats

C#*D#*E#*F#10 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,850 1,200 5,820

13 A deduir 0,000

C#*D#*E#*F#14 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

16 Capa sobre aïllament termic

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

C#*D#*E#*F#17 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#18 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 4,850 1,200 5,820

20 A deduir

C#*D#*E#*F#21 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 651,960

m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

5 E713KD78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#2 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,850 1,200 5,820

5 A deduir

C#*D#*E#*F#6 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 217,320

ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

6 E7Z3UFX5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Perimetre Coberta

3 Tancament façana

C#*D#*E#*F#4 Zona bugaderia 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#5 Zona escala 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 Zona escala - doble alçada sala
polivalent

1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#7 Zona doble alçada sala polivalent 1,000 4,850 4,850

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#9 Tancament façana 1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Lluernari 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 87,050

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

7 E7C2E671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

EUR
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C#*D#*E#*F#4 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,850 1,200 5,820

6 A deduir

C#*D#*E#*F#7 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

9 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#10 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,850 1,200 5,820

13 A deduir 0,000

C#*D#*E#*F#14 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 434,640

m2 Paviment flotant per coberta ventilada, de peça prefabricada de formigó prefabicada de morter de ciment de dimensions de
50x50 cm, i de 50 mm de gruix, acabat llis antilliscant C3, col·locat amb junta gran per drenatge, recolçades sobre suports
regulables base amb pendent i d'alçària fins a 300 mm.

8 E9C4PE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#2 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,850 1,200 5,820

5 A deduir

C#*D#*E#*F#6 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 217,320

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 20 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2
plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

9 E5ZDV22G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Perimetre Coberta

3 Tancament façana

C#*D#*E#*F#4 Zona bugaderia 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#5 Zona escala 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 Zona escala - doble alçada sala
polivalent

1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#7 Zona doble alçada sala polivalent 1,000 4,850 4,850

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#9 Tancament façana 1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Lluernari 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 87,050
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u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques10 E5ZHBDJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Peça de remat de paret de 40 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

11 E8J36UZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

2 Perimetre Coberta

C#*D#*E#*F#3 Tancament façana 1,000 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, amb acabat remolinat12 E5Z26U31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#2 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,850 1,200 5,820

5 A deduir

C#*D#*E#*F#6 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 217,320

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

13 E9Z4A615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#2 Coberta 0,500 5,000 11,000 27,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,500 14,000 203,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,850 1,200 5,820

5 A deduir

C#*D#*E#*F#6 Lluernari -1,000 3,800 5,000 -19,000

TOTAL AMIDAMENT 217,320

ml Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm
d'ample, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes
de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de banc. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

14 E83KUB01

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc coberta´ 1,000 4,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES CASALTITOL 4 (1) 02
EH3 COBERTA RAJOLANIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6185M1N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Perimetre 1,000 7,500 0,400 3,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,200 0,400 1,280

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 0,400 1,120

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,200 0,400 2,080

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,800 0,400 3,120

TOTAL AMIDAMENT 11,800

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment2 E61Z300H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Perimetre 1,000 7,500 5,000 0,400 15,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,200 5,000 0,400 6,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 5,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 5,000 0,400 5,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,200 5,000 0,400 10,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,800 5,000 0,400 15,600

TOTAL AMIDAMENT 59,000

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

3 E61ZR045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Perimetre 1,000 7,500 0,200 0,400 0,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,200 0,200 0,400 0,256

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 0,200 0,400 0,240

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 56

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 0,200 0,400 0,224

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,200 0,200 0,400 0,416

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,800 0,200 0,400 0,624

TOTAL AMIDAMENT 2,360

m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada

4 E5Z15N2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 31,000

m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix

5 E7J1AUW0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 7,000 0,200 1,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 0,200 0,960

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 0,200 0,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,500 0,200 0,900

TOTAL AMIDAMENT 4,760

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:66 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 3,000

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

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 23,800

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir7 E7B111H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

2 Capa sobre formació de pendents

C#*D#*E#*F#3 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 5,000 17,500
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6 Capa sobre lamina impermeabilitzant

C#*D#*E#*F#7 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 5,000 17,500

10 Capa sobre aïllament termic

C#*D#*E#*F#11 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 93,000

m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

8 E713KD78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 31,000

ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9 E7Z3UFX5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 7,000 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 0,500 1,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 0,500 1,250

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,500 0,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 11,900

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

10 E7C2E671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 5,000 17,500

6 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#7 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 62,000

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:611 E93A14D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 31,000

m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color marró i de 28x14 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

12 E511FBFK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 3,000 4,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 5,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 31,000

m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm d'alçada,  col·locada amb morter de ciment 1:613 E5ZD1G0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Coberta sobre bugaderia 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 3,000

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

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 23,800

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques14 E5ZHBDJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

15 E8K1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Remat 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,800 7,800

TOTAL AMIDAMENT 15,800

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
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ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES CASALTITOL 4 (1) 02
LL01/03 P1 LLUERNARI RECTANGULARNIVELL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, especejament segons projecte,
col·locat amb ancoratges de seguretat.

1 E9S11U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#2 Lluernari 1,000 4,850 3,800 18,430

TOTAL AMIDAMENT 18,430

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Perfil perimetral UPN 200 2,000 4,850 25,930 251,521

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 25,930 197,068

C#*D#*E#*F#4 Costelles UPN 100 2,000 3,800 10,870 82,612

C#*D#*E#*F#5 Costelles HEB 100 6,000 3,800 20,910 476,748

C#*D#*E#*F#6 Perfil suport IPE 200 1,000 4,850 22,960 111,356

P PERORIGEN(G1:G6,C7  )7 Percentatge "A origen" 20,000 223,861

TOTAL AMIDAMENT 1.343,166

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3 E4435122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Estructura suport tramex kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Perfil Perimetral 40.4 mm 2,000 4,850 2,420 23,474

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 2,420 18,392

C#*D#*E#*F#4 Perfil T 40.4 mm 2,000 4,850 3,080 29,876

C#*D#*E#*F#5 6,000 3,800 3,080 70,224

P PERORIGEN(G1:G5,C6  )6 Percentatge "A origen" 10,000 14,197

TOTAL AMIDAMENT 156,163

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

4 E443512D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Lluernri kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Perfil suport lluernari L60.6 mm 2,000 4,850 5,640 54,708

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 5,640 42,864

C#*D#*E#*F#4 Perfil suport lluernari L100.10 mm 2,000 4,850 15,600 151,320

EUR
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C#*D#*E#*F#5 2,000 3,800 15,600 118,560

P PERORIGEN(G1:G5,C6  )6 Percentatge "A origen" 20,000 73,490

TOTAL AMIDAMENT 440,942

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

5 E443511D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Lluernari kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Perfiles fijación estructura UPN 100 16,000 0,600 10,870 104,352

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" 20,000 20,870

TOTAL AMIDAMENT 125,222

m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 E8940BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada ml/m2

C#*D#*E#*F#2 Perfil perimetral UPN 200 2,000 4,850 0,700 6,790

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 0,700 5,320

C#*D#*E#*F#4 Costelles UPN 100 2,000 3,800 0,400 3,040

C#*D#*E#*F#5 Costelles HEB 100 6,000 3,800 0,600 13,680

C#*D#*E#*F#6 Perfil suport IPE 200 1,000 4,850 0,800 3,880

T7 Estructura suport tramex ml/m2

C#*D#*E#*F#8 Perfil Perimetral L 40.4 mm 2,000 4,850 0,200 1,940

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,800 0,200 1,520

C#*D#*E#*F#10 Perfil T 40.4 mm 2,000 4,850 0,200 1,940

C#*D#*E#*F#11 6,000 3,800 0,200 4,560

T12 Lluernri ml/m2

C#*D#*E#*F#13 Perfil suport lluernari L60.6 mm 2,000 4,850 0,250 2,425

C#*D#*E#*F#14 2,000 3,800 0,250 1,900

C#*D#*E#*F#15 Perfil suport lluernari L100.10 mm 2,000 4,850 0,400 3,880

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,800 0,400 3,040

T17 Lluernari ml/m2

C#*D#*E#*F#18 Perfiles fijación estructura UPN 100 16,000 0,600 0,400 3,840

TOTAL AMIDAMENT 57,755

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 61

m2 Subministrament i col·locació de perfils per lluernari, amb una secció de 52x150 mm, compostos per mòduls generals de
dimensions segons documentació gràfica de projecte, realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic
T-5. Estructura autoportant formada per muntants i travessers, dimensionats per càlcul estàtic a càrrega de vent, càrrega
de neu i pes propi, segons normativa vigent i necessitats específiques de l'obra. Tots dos amb una superfície vista de
52mm i proveïts de canals de drenatge i ventilació, units mitjançant topall de travesser amb juntes de dilatació en ambdós
extrems dels mateixos. Envidrament mitjançant perfil pressor que comprimeix verticalment el vidre fixant a l'estructura
autoportant, permetent fins 38 mm de gruix. Es podrà utilitzar com a tapeta embellidora vertical donant com a resultat una
superfície exterior d'alumini vist de 52 mm en trama vertical. Horitzontalment l'envidrament es realitza mitjançant grapes de
fixació cargolades al travesser i inserides en el perfil intercalaris del vidre de cambra. La nafra de segellat horitzontal entre
els vidres és de 22mm i evita així l'acumulació d'aigua en el sentit de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar juntes de EPDM en la unió muntant-travesser mitjançant gomes seccionables o esquadra
vulcanitzada total. Perfils de PVC per trencament de pont tèrmic de 6, 12 o 30 mm. Sistema d'obertura projectant amb fulla
formada per perfil i marc. Obertura mitjançant actuador elèctric amb força d'empenta de fins a 400N i carrera ajustable fins
obertura màxima de 40º. Control d'obertura mitjançant polsador o remot. Possibilitat d'obertura mitjançant actuador manual.
Estanquitat òptima mitjançant triple barrera formada per juntes d'EPDM. Possibilitat d'incorporació d'elements exteriors a la
façana (lames de protecció solar, para-sols, etc.) mitjançant la col·locació de l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No inclou envidrament.

7 E56AUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lluernari 2,000 2,000 4,850 19,400

TOTAL AMIDAMENT 19,400

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 9 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

8 EC1GVV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lluernari 2,000 2,000 4,850 19,400

TOTAL AMIDAMENT 19,400

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES CASALTITOL 4 (1) 02
COBERTA NITXOS FUSTANIVELL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

1 E7C29654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF03 1,000 3,500 1,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

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

2 E5Z1FP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF03 1,000 3,500 1,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

EUR
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m2 Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida3 E761800A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF03 1,000 3,500 1,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic4 E7Z52A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF03 2,000 3,500 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,200 0,500 1,200

TOTAL AMIDAMENT 4,700

m2 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de
vidre, de 15 mm de gruix, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques

5 E5Z2FU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF03 1,000 3,500 1,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

ut FF03.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF03, de forma trapezoidal de dimensions aproximades 395 cara
exterior, 225 cm cara interior i 100 cm d'ample, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4, inclou la formació
de remat del paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera
per lamina impermeable.
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un
cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

6 E83KPL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
FAÇANES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 01
PART MASSISSANIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els
panells aïllants, mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica amb
espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn
de brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm.

1 17CDST01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Tancament escala - ascensor 1,000 7,500 3,850 28,875

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 3,850 5,775

T5 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#6 Tancament escala - ascensor 1,000 7,500 3,850 28,875

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 3,850 5,775

C#*D#*E#*F#8 Espai bugaderia 1,000 7,500 3,850 28,875

C#*D#*E#*F#9 Façana bugaderia 1,000 2,800 3,850 10,780

10 A deduir

C#*D#*E#*F#11 FE-06 100% -1,000 2,400 1,000 2,180 -5,232

C#*D#*E#*F#12 FE-12 100% -1,000 1,000 1,000 2,100 -2,100

C#*D#*E#*F#13 Retorns brancals 4,000 0,300 2,180 2,616

C#*D#*E#*F#14 Dintells 1,000 2,400 0,300 0,720

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,000 0,300 0,300

T17 Planta Segona

C#*D#*E#*F#18 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 3,300 7,260

C#*D#*E#*F#19 Façana posterior 1,000 11,600 3,300 38,280

C#*D#*E#*F#20 Façana lateral escala 1,000 6,300 3,300 20,790

C#*D#*E#*F#21 Retranqueix bany 1,000 3,050 3,300 10,065

C#*D#*E#*F#22 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 3,300 21,450

C#*D#*E#*F#23 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 3,300 62,700

C#*D#*E#*F#24 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 3,300 21,450

C#*D#*E#*F#25 Reton finestra 1,000 1,800 3,300 5,940

C#*D#*E#*F#26 Finestra 1,000 1,050 3,300 3,465

C#*D#*E#*F#27 Retorn 1,000 0,800 3,300 2,640

C#*D#*E#*F#28 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 3,300 25,410

29 A deduir

C#*D#*E#*F#30 FE-11 100% -2,000 1,200 1,000 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#31 FE-10 100% -2,000 1,050 1,000 2,400 -5,040

C#*D#*E#*F#32 FF-04 100% -6,000 1,340 1,000 2,400 -19,296

C#*D#*E#*F#33 FF-05 100% -2,000 1,340 1,000 2,100 -5,628

C#*D#*E#*F#34 Retorn 10,000 0,300 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#35 Dintell 5,000 1,200 0,300 1,800
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T37 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#38 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 3,050 6,710

C#*D#*E#*F#39 Façana posterior 1,000 11,600 3,050 35,380

C#*D#*E#*F#40 Façana lateral escala 1,000 6,300 3,050 19,215

C#*D#*E#*F#41 Retranqueix bany 1,000 3,050 3,050 9,303

C#*D#*E#*F#42 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 3,050 19,825

C#*D#*E#*F#43 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 3,050 57,950

C#*D#*E#*F#44 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 3,050 19,825

C#*D#*E#*F#45 Reton finestra 1,000 1,800 3,050 5,490

C#*D#*E#*F#46 Finestra 1,000 1,050 3,050 3,203

C#*D#*E#*F#47 Retorn 1,000 0,800 3,050 2,440

C#*D#*E#*F#48 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 3,050 23,485

49 A deduir

C#*D#*E#*F#50 FE-11 100% -2,000 1,200 1,000 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#51 FE-10 100% -2,000 1,050 1,000 2,400 -5,040

C#*D#*E#*F#52 FF-04 100% -6,000 1,340 1,000 2,400 -19,296

C#*D#*E#*F#53 FF-05 100% -2,000 1,340 1,000 2,100 -5,628

C#*D#*E#*F#54 Retorn 10,000 0,300 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#55 Dintell 5,000 1,200 0,300 1,800

T57 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#58 Mitjera bany 1,000 4,500 3,050 13,725

C#*D#*E#*F#59 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 3,050 6,710

C#*D#*E#*F#60 Façana posterior 1,000 11,600 3,050 35,380

C#*D#*E#*F#61 Façana lateral escala 1,000 6,300 3,050 19,215

C#*D#*E#*F#62 Retranqueix bany 1,000 3,050 3,050 9,303

C#*D#*E#*F#63 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 3,050 19,825

C#*D#*E#*F#64 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 3,050 57,950

C#*D#*E#*F#65 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 3,050 19,825

C#*D#*E#*F#66 Reton finestra 1,000 1,800 3,050 5,490

C#*D#*E#*F#67 Finestra 1,000 1,050 3,050 3,203

C#*D#*E#*F#68 Retorn 1,000 0,800 3,050 2,440

C#*D#*E#*F#69 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 3,050 23,485

70 A deduir

C#*D#*E#*F#71 FE-11 100% -2,000 1,200 1,000 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#72 FE-10 100% -2,000 1,050 1,000 2,400 -5,040

C#*D#*E#*F#73 FF-04 100% -6,000 1,340 1,000 2,400 -19,296

C#*D#*E#*F#74 FF-05 100% -2,000 1,340 1,000 2,100 -5,628

C#*D#*E#*F#75 Retorn 10,000 0,300 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#76 Dintell 5,000 1,200 0,300 1,800

T78 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#79 Tancament 2,000 5,200 3,000 31,200

EUR
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C#*D#*E#*F#80 2,000 7,600 3,000 45,600

TOTAL AMIDAMENT 740,714

m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els
panells aïllants, mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica amb
espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn
de brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm.

2 17CDST02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 1,000 1,200 19,680 23,616

C#*D#*E#*F#3 -3,000 1,200 0,500 2,400 -4,320

TOTAL AMIDAMENT 19,296

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

3 E612EM12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Paret de tancament fons mitjera escala 1,000 15,000 3,550 53,250

C#*D#*E#*F#3 Lateral mitjera lateral 1,000 8,500 3,500 29,750

C#*D#*E#*F#4 Remat superior 1,000 5,800 0,500 2,900

C#*D#*E#*F#5 Armari 2,000 0,600 3,550 4,260

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 3,550 7,100

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Tancament escala - ascensor 1,000 7,500 3,550 26,625

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,500 3,550 5,325

T12 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#13 Tancament escala - ascensor 1,000 7,500 3,550 26,625

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,500 3,550 5,325

C#*D#*E#*F#15 Espai bugaderia 1,000 7,500 3,550 26,625

C#*D#*E#*F#16 Mitjera bugaderia 1,000 5,000 3,550 17,750

C#*D#*E#*F#17 Façana bugaderia 1,000 2,800 3,550 9,940

18 A deduir

C#*D#*E#*F#19 FE-06 100% -1,000 2,400 1,000 2,180 -5,232

C#*D#*E#*F#20 FE-12 50% -1,000 1,000 0,500 2,100 -1,050

T22 Planta Segona

C#*D#*E#*F#23 Mitjera bany 1,000 4,500 2,750 12,375

C#*D#*E#*F#24 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 2,750 6,050

C#*D#*E#*F#25 Façana posterior 1,000 11,600 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#26 Façana lateral escala 1,000 6,300 2,750 17,325

C#*D#*E#*F#27 Retranqueix bany 1,000 3,050 2,750 8,388

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 66

C#*D#*E#*F#28 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#29 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 2,750 52,250

C#*D#*E#*F#30 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#31 Reton finestra 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#32 Finestra 1,000 1,050 2,750 2,888

C#*D#*E#*F#33 Retorn 1,000 0,800 2,750 2,200

C#*D#*E#*F#34 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 2,750 21,175

35 Façana despenjada

C#*D#*E#*F#36 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 0,300 0,660

C#*D#*E#*F#37 Façana posterior 1,000 11,600 0,300 3,480

C#*D#*E#*F#38 Façana lateral escala 1,000 6,300 0,300 1,890

C#*D#*E#*F#39 Retranqueix bany 1,000 3,050 0,300 0,915

C#*D#*E#*F#40 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 0,300 1,950

C#*D#*E#*F#41 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 0,300 5,700

C#*D#*E#*F#42 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 0,300 1,950

C#*D#*E#*F#43 Reton finestra 1,000 1,800 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#44 Finestra 1,000 1,050 0,300 0,315

C#*D#*E#*F#45 Retorn 1,000 0,800 0,300 0,240

C#*D#*E#*F#46 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 0,300 2,310

47 A deduir

C#*D#*E#*F#48 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#49 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

C#*D#*E#*F#50 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#51 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

T53 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#54 Mitjera bany 1,000 4,500 2,750 12,375

C#*D#*E#*F#55 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 2,750 6,050

C#*D#*E#*F#56 Façana posterior 1,000 11,600 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#57 Façana lateral escala 1,000 6,300 2,750 17,325

C#*D#*E#*F#58 Retranqueix bany 1,000 3,050 2,750 8,388

C#*D#*E#*F#59 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#60 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 2,750 52,250

C#*D#*E#*F#61 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#62 Reton finestra 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#63 Finestra 1,000 1,050 2,750 2,888

C#*D#*E#*F#64 Retorn 1,000 0,800 2,750 2,200

C#*D#*E#*F#65 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 2,750 21,175

66 A deduir

C#*D#*E#*F#67 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#68 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 67

C#*D#*E#*F#69 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#70 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

T72 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#73 Mitjera bany 1,000 4,500 2,750 12,375

C#*D#*E#*F#74 Façana interior bany-habitació 1,000 2,200 2,750 6,050

C#*D#*E#*F#75 Façana posterior 1,000 11,600 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#76 Façana lateral escala 1,000 6,300 2,750 17,325

C#*D#*E#*F#77 Retranqueix bany 1,000 3,050 2,750 8,388

C#*D#*E#*F#78 Façana lateral habitatge 1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#79 Façanes C/Fonollar 1,000 19,000 2,750 52,250

C#*D#*E#*F#80 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 6,500 2,750 17,875

C#*D#*E#*F#81 Reton finestra 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#82 Finestra 1,000 1,050 2,750 2,888

C#*D#*E#*F#83 Retorn 1,000 0,800 2,750 2,200

C#*D#*E#*F#84 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 7,700 2,750 21,175

85 A deduir

C#*D#*E#*F#86 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#87 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

C#*D#*E#*F#88 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#89 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

T91 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#92 Tancament 2,000 5,200 2,400 24,960

C#*D#*E#*F#93 2,000 7,600 2,400 36,480

TOTAL AMIDAMENT 822,750

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat4 E81136B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Paret de tancament fons mitjera escala 1,000 5,000 3,550 17,750

C#*D#*E#*F#3 Remat superior 1,000 5,800 0,500 2,900

C#*D#*E#*F#4 Armari 2,000 0,600 3,550 4,260

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 3,550 7,100

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Mitjera bany 1,000 4,500 3,050 13,725

T10 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#11 Mitjera bany 1,000 4,500 3,050 13,725

T13 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#14 Mitjera bany 1,000 4,500 3,050 13,725

TOTAL AMIDAMENT 73,185

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat5 E81132B2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 68

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Paret de tancament fons mitjera escala 1,000 5,000 3,550 17,750

C#*D#*E#*F#3 Remat superior 1,000 5,800 0,500 2,900

C#*D#*E#*F#4 Armari 2,000 0,600 3,550 4,260

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 3,550 7,100

T7 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#8 Bugaderia 1,000 7,000 3,550 24,850

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,500 3,550 8,875

T11 Planta Segona

C#*D#*E#*F#12 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T14 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#15 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T17 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#18 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T20 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#21 Cambres instal.lacions 2,000 2,500 2,400 12,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 7,300 2,400 17,520

TOTAL AMIDAMENT 116,294

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

6 E83EUT02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Vestibul Residencia 1,000 7,600 3,500 26,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 3,500 28,000

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Escala 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 3,500 7,000

T9 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#10 Escala 1,000 5,000 2,550 12,750

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,000 2,550 2,550

C#*D#*E#*F#12 Bugaderia 1,000 4,550 2,550 11,603

13 A deduir

C#*D#*E#*F#14 FE-06 100% -1,000 2,400 1,000 2,180 -5,232

C#*D#*E#*F#15 FE-12 50% -1,000 1,000 0,500 2,100 -1,050

T17 Planta Segona

C#*D#*E#*F#18 Escala 1,000 5,000 2,700 13,500

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#20 Finestra 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#21 Bany 1,000 3,050 2,700 8,235

C#*D#*E#*F#22 Bany - Dormitori 1,000 6,200 2,700 16,740

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 69

C#*D#*E#*F#23 Façana C/Fonollar 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#24 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#25 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#26 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#27 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 5,800 2,700 15,660

C#*D#*E#*F#28 Retorn Cuina 1,000 1,300 2,700 3,510

C#*D#*E#*F#29 Finestra passadis 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#30 Retorn Armari 1,000 0,800 2,700 2,160

C#*D#*E#*F#31 Sala estar 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#32 Sala estar 1,000 2,800 2,700 7,560

C#*D#*E#*F#33 Bany 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#34 Vestibul 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#35 Finestra 1,000 1,400 2,700 3,780

36 A deduir

C#*D#*E#*F#37 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#38 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

C#*D#*E#*F#39 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#40 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

T42 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#43 Escala 1,000 5,000 2,700 13,500

C#*D#*E#*F#44 1,000 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#45 Finestra 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#46 Bany 1,000 3,050 2,700 8,235

C#*D#*E#*F#47 Bany - Dormitori 1,000 6,200 2,700 16,740

C#*D#*E#*F#48 Façana C/Fonollar 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#49 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#50 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#51 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#52 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 5,800 2,700 15,660

C#*D#*E#*F#53 Retorn Cuina 1,000 1,300 2,700 3,510

C#*D#*E#*F#54 Finestra passadis 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#55 Retorn Armari 1,000 0,800 2,700 2,160

C#*D#*E#*F#56 Sala estar 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#57 Sala estar 1,000 2,800 2,700 7,560

C#*D#*E#*F#58 Bany 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#59 Vestibul 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#60 Finestra 1,000 1,400 2,700 3,780

61 A deduir

C#*D#*E#*F#62 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#63 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

C#*D#*E#*F#64 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#65 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 70

T67 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#68 Escala 1,000 5,000 2,700 13,500

C#*D#*E#*F#69 1,000 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#70 Finestra 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#71 Bany 1,000 3,050 2,700 8,235

C#*D#*E#*F#72 Bany - Dormitori 1,000 6,200 2,700 16,740

C#*D#*E#*F#73 Façana C/Fonollar 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#74 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#75 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#76 1,000 6,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#77 Façana lateral C/Mestre Casals i
Martorell

1,000 5,800 2,700 15,660

C#*D#*E#*F#78 Retorn Cuina 1,000 1,300 2,700 3,510

C#*D#*E#*F#79 Finestra passadis 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#80 Retorn Armari 1,000 0,800 2,700 2,160

C#*D#*E#*F#81 Sala estar 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#82 Sala estar 1,000 2,800 2,700 7,560

C#*D#*E#*F#83 Bany 1,000 1,200 2,700 3,240

C#*D#*E#*F#84 Vestibul 1,000 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#85 Finestra 1,000 1,400 2,700 3,780

86 A deduir

C#*D#*E#*F#87 FE-11 50% -2,000 1,200 0,500 2,400 -2,880

C#*D#*E#*F#88 FE-10 50% -2,000 1,050 0,500 2,400 -2,520

C#*D#*E#*F#89 FF-04 50% -6,000 1,340 0,500 2,400 -9,648

C#*D#*E#*F#90 FF-05 50% -2,000 1,340 0,500 2,100 -2,814

T92 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#93 Escala 1,000 5,000 2,700 13,500

C#*D#*E#*F#94 1,000 2,000 2,700 5,400

TOTAL AMIDAMENT 566,830

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

7 E83EUT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Bany 1,000 2,850 2,700 7,695

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 2,700 5,400

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 Bany 1,000 2,850 2,700 7,695

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 2,700 5,400

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 Bany 1,000 2,850 2,700 7,695

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,000 2,700 5,400

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 71

TOTAL AMIDAMENT 39,285

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a
cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert,
acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

8 E652UT04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 12,000 0,600 2,750 19,800

C#*D#*E#*F#3 FF-05 4,000 0,600 2,750 6,600

TOTAL AMIDAMENT 26,400

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

9 E4476122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perfil L100.10 mm

T2 Planta Baixa kg/ml

C#*D#*E#*F#3 FF-02 1,000 2,500 15,000 37,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,850 15,000 27,750

T6 Planta Primera

C#*D#*E#*F#7 FE-08 1,000 1,300 15,000 19,500

T9 Planta Desdoblament

C#*D#*E#*F#10 FE-08 1,000 1,300 15,000 19,500

C#*D#*E#*F#11 FE-06 1,000 2,700 15,000 40,500

C#*D#*E#*F#12 FE-12 1,000 1,300 15,000 19,500

T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 FE-11 2,000 1,500 15,000 45,000

C#*D#*E#*F#16 FE-10 2,000 1,300 15,000 39,000

C#*D#*E#*F#17 FF-04 6,000 1,600 15,000 144,000

C#*D#*E#*F#18 FF-05 2,000 1,600 15,000 48,000

T20 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#21 FE-11 2,000 1,500 15,000 45,000

C#*D#*E#*F#22 FE-10 2,000 1,300 15,000 39,000

C#*D#*E#*F#23 FF-04 6,000 1,600 15,000 144,000

C#*D#*E#*F#24 FF-05 2,000 1,600 15,000 48,000

T26 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#27 FE-11 2,000 1,500 15,000 45,000

C#*D#*E#*F#28 FE-10 2,000 1,300 15,000 39,000

C#*D#*E#*F#29 FF-04 5,000 1,600 15,000 120,000

C#*D#*E#*F#30 FF-05 2,000 1,600 15,000 48,000

C#*D#*E#*F#31 FF-06 1,000 2,800 15,000 42,000

T33 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#34 Porta 1,000 1,800 15,000 27,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.037,250

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

10 E4445125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perfil L100.10 mm suport aplacat kg/ml

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 12,000 2,600 15,000 468,000

C#*D#*E#*F#4 12,000 1,600 15,000 288,000

C#*D#*E#*F#5 FF-05 4,000 3,000 15,000 180,000

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,600 15,000 96,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 FF-04 12,000 2,600 15,000 468,000

C#*D#*E#*F#10 12,000 1,600 15,000 288,000

C#*D#*E#*F#11 FF-05 4,000 3,000 15,000 180,000

C#*D#*E#*F#12 4,000 1,600 15,000 96,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 FF-04 10,000 2,600 15,000 390,000

C#*D#*E#*F#16 10,000 1,600 15,000 240,000

C#*D#*E#*F#17 FF-06 2,000 2,600 15,000 78,000

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,600 15,000 78,000

C#*D#*E#*F#19 FF-05 4,000 3,000 15,000 180,000

C#*D#*E#*F#20 4,000 1,600 15,000 96,000

22 Perfil #60.60.4 mm perfils suport portes

T23 Planta Segona

C#*D#*E#*F#24 FF-04 12,000 2,750 7,000 231,000

C#*D#*E#*F#25 FF-05 4,000 2,750 7,000 77,000

T27 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#28 FF-04 12,000 2,750 7,000 231,000

C#*D#*E#*F#29 FF-05 4,000 2,750 7,000 77,000

T31 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#32 FF-04 12,000 2,750 7,000 231,000

C#*D#*E#*F#33 FF-05 4,000 2,750 7,000 77,000

TOTAL AMIDAMENT 4.050,000

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb
fixacions mecàniques

11 E7C9T8C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament paviment fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

EUR
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T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760

m2 Cel ras continu de plaques de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de
fibra de vidre, de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

12 E84HUC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta desdoblada

C#*D#*E#*F#2 Cel ras 1,000 3,000 1,400 4,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,000 3,000 57,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,800 2,800 10,640

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 74,840

m2 Sistema Anti-vandàlic en els dos primers metres de façana, aplicant en tota la superfície morter armadura orgànic amb
malla de reforç blindada, lliure de ciment de densitat 1,5 g/cm3 segons DIN 53 217en un gruix de 3 mm, Amb el morter
armadura encara fresc embeure la Malla blindada amb un pes superficial de 490 g/m2 i una resistència a la tensió més
gran que 4.000 N / 50mm segons DIN EN ISO 13.934-1 en condicions normals de clima.

13 E811JDMG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#2 Reforç façana 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 2,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,600

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
FAÇANES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 01
OBERTURESNIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ut FE.06.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 240x218 cm, formada per una finestra de dues fulles batents, la
principal oscilo-batent, dimensions totals 240x108 cm, i una tarja inferior fixa, de dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

1 EAF3AL06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-06 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut FE.07.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x232 cm, formada per una porta d'una fulla oscilo-batent, de
fulla oculta, de dimensions 100x232 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

2 EAF7AB02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-07 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 76

ut FE.07'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x88 cm, formada per un tancament fix de dimensions 100x88
cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic
T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

3 EAF3AL07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-07' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut FE.08.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de
dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

4 EAF3AL08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-08 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut FE.08'.- Subministre i col.locació tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF,
de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de
dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic
T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

5 EAF3AL09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-08' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut FE.09.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x138 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de
dimensions 100x138 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

6 EAF3AL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-09 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 80

ut FE.09'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x112 cm, formada per un tancament fix de dimensions
100x112 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic
T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

7 EAF3AL11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-09' 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 81

ut FE.10.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 105x240 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent,
dimensions 105x130 cm, i una tarja inferior fixa, de dimensions 105x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

8 EAF3AL12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-10 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 82

ut FE.11.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 120x240 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent,
dimensions 120x130 m, i una tarja inferior fixa, de dimensions 120x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

9 EAF3AL13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-11 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 83

ut FE.12.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per
DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x210 cm, formada per una balconera d'una fulla oscilo-batent,
de fulla oculta, de dimensions 100x210 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25%
de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció
a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

10 EAF7AB03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut FF.02.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 564x300 cm,
format per una porta d'entrada d'una fulla batent de dimensions 110x300 cm, un armari de des fulles batents de 190x300
cm, i dues tarjes laterals fixes de 110x300 cm i de 138x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral i muntants
en pi laminat  100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

11 EA1DFU02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 84

u FF.04.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 134x240 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 134x240 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i
fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

12 EA1DFU04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-04 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u FF.05.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 134x210 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 134x210 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i
fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

13 EA1DFU05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-05 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut FF.06.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de dimensions 217x240 cm,
format per tres balconeres d'una fulla batent de dimensions de 72x240 cm cada una, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

14 EA1DFU06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-06 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 12 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

15 EC1GVV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-06 1,000 2,400 1,080 2,592

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 85

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 1,100 2,640

C#*D#*E#*F#3 FE-07 1,000 1,000 2,320 2,320

C#*D#*E#*F#4 FE-07' 1,000 1,000 0,880 0,880

C#*D#*E#*F#5 FE-08 1,000 1,000 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#6 FE-08' 1,000 1,000 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#7 FE-09 3,000 1,000 1,380 4,140

C#*D#*E#*F#8 FE-09' 3,000 1,000 1,120 3,360

C#*D#*E#*F#9 FE-10 6,000 1,050 1,300 8,190

C#*D#*E#*F#10 6,000 1,500 1,100 9,900

C#*D#*E#*F#11 FE-11 6,000 1,200 1,300 9,360

C#*D#*E#*F#12 6,000 1,200 1,100 7,920

C#*D#*E#*F#13 FE-12 1,000 1,000 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#14 FF-04 17,000 1,340 2,400 54,672

C#*D#*E#*F#15 FF-05 6,000 1,340 2,100 16,884

C#*D#*E#*F#16 FF-06 1,000 2,170 2,400 5,208

TOTAL AMIDAMENT 132,506

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

16 EC1GVV03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FF-02 1,000 5,640 3,000 16,920

TOTAL AMIDAMENT 16,920

m Subministrament i col. locació de caixa de persiana prefabricada termo-acústica, 300x300 mm, composta per casc de
poliestirè expandit i reforçat amb dues fulles perforades d'acer galvanitzat. inclou testers aïllament laterals de eps o fusta
hidrófuga, soports, tub de suport octogonal amb tots els seus complements, i element de suport.
muntat segons les instruccions del fabricant, també inclou segellat, elements de sustentació metálics en cas necessari,
nivellat, aplomat i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació i posada en marxa.

17 E6Z1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 6,000 1,800 10,800

C#*D#*E#*F#3 FF-05 2,000 1,800 3,600

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 6,000 1,800 10,800

C#*D#*E#*F#7 FF-05 2,000 1,800 3,600

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 6,000 1,800 10,800

C#*D#*E#*F#11 FF-05 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 43,200

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

18 E7C29354

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 86

T1 Aïllament registre persiana

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 1,400 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 1,400 0,300 0,840

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 1,400 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 1,400 0,300 0,840

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 6,000 1,400 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 1,400 0,300 0,840

TOTAL AMIDAMENT 10,080

m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per
m2

19 EAV7F964

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 6,000 1,500 2,600 23,400

C#*D#*E#*F#3 FF-05 2,000 1,500 2,600 7,800

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 6,000 1,500 2,600 23,400

C#*D#*E#*F#7 FF-05 2,000 1,500 2,600 7,800

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 6,000 1,500 2,600 23,400

C#*D#*E#*F#11 FF-05 2,000 1,500 2,600 7,800

TOTAL AMIDAMENT 93,600

m Guies d'alumini per a persianes enrotllables, col.locat amb fixacions mecàniques. totalment muntat i en funcionament.20 EAVZK000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 12,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 FF-05 4,000 2,500 10,000

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 12,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#7 FF-05 4,000 2,500 10,000

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 12,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#11 FF-05 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

21 E8KA1025

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FE-06 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 FE-07 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 FE-07' 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 FE-08 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 FE-08' 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 FE-09 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 FE-09' 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 FE-10 6,000 1,050 6,300

C#*D#*E#*F#10 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#11 FE-11 6,000 1,200 7,200

C#*D#*E#*F#12 6,000 1,200 7,200

C#*D#*E#*F#13 FE-12 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 FF-04 17,000 1,340 22,780

C#*D#*E#*F#15 FF-05 6,000 1,340 8,040

C#*D#*E#*F#16 FF-06 1,000 2,170 2,170

TOTAL AMIDAMENT 78,490

ut FX-02.- Subministre i col·locació de porta metàl.lica de dimensions de 142x200 cm de dues fulles batents, formada amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb clau, acabat esmaltat color
escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

22 EABGMU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Accés 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Formació de tapa inferior de registre persiana, dimensiosn aproximades 150x30 cm, realitzat amb panell tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable per
muntatge i desmuntatge, amb tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Remats de fusta de làrix bisellada, Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

23 E83KUR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 FF-05 2,000 2,000

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 FF-05 2,000 2,000

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 FF-05 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

ut PRV-06.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 240 cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit
mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall
i indicacions de df comprovació de mides a obra.

24 EB15UB02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PRV-05.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 134 cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, en forma de U de dimensions 50x10
mm, acabat polit mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat
amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall
i indicacions de df comprovació de mides a obra.

25 EB15UB03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 FF-05 2,000 2,000

4 0,000

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 FF-05 2,000 2,000

8 0,000

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 FF-05 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Motor per a persiana, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat26 EAVZ0AD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 FF-05 2,000 2,000

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 FF-05 2,000 2,000

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 FF-04 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 FF-05 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
FAÇANES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 01
ACABATS EXTERIORSNIVELL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica
de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

1 E7743271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Revestiment vertical

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 12,000 0,900 2,500 27,000

C#*D#*E#*F#4 FF-05 4,000 1,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#5 Faldó 2,000 1,400 0,400 1,120

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 FF-04 12,000 0,900 2,500 27,000

C#*D#*E#*F#9 FF-05 4,000 1,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#10 Faldó 2,000 1,400 0,400 1,120

T12 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#13 FF-04 10,000 0,900 2,500 22,500

C#*D#*E#*F#14 FF-06 3,000 0,900 2,500 6,750

C#*D#*E#*F#15 FF-05 4,000 1,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#16 Faldó 2,000 1,400 0,400 1,120

T18 Revestiment cel ras

T19 Planta Segona

C#*D#*E#*F#20 FF-04 6,000 0,900 1,400 7,560

C#*D#*E#*F#21 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

T23 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#24 FF-04 6,000 0,900 1,400 7,560

C#*D#*E#*F#25 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

T27 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#28 FF-04 5,000 0,900 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#29 FF-06 1,000 0,900 2,500 2,250

C#*D#*E#*F#30 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

T32 Revestiment paviment

T33 Planta Segona

C#*D#*E#*F#34 FF-04 6,000 0,900 1,400 7,560

C#*D#*E#*F#35 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

36 0,000

T37 Planta Tercera
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C#*D#*E#*F#38 FF-04 6,000 0,900 1,400 7,560

C#*D#*E#*F#39 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

40 0,000

T41 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#42 FF-04 5,000 0,900 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#43 FF-06 1,000 0,900 2,500 2,250

C#*D#*E#*F#44 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

TOTAL AMIDAMENT 180,750

ut FF05.- Revestiment de fusteria FF05, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de buit 135x210 cm, i de 70 cm
d'amplada, en la zona de del balcó i de enmarcat amb bracals, dintell i escupidor de 135x265 cm i de 25 cm, de voladiu, tot
el conjunt realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en
obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

2 E83KRL12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut FF06.- Revestiment de de fusteria FF06, amb el folrament de brancals i dintell de balcó a més de 3,00 m d'alçaria, amb
panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls
i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

3 E83KRL13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut FF04.- Revestiment de fusteria FF04, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de buit 134x240 cm i de 95 cm
d'amplada, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en
obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

4 E83KRL11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

EUR
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m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

5 E898E240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta desdoblada

C#*D#*E#*F#2 Cel ras 1,000 3,000 1,400 4,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,000 3,000 57,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,800 2,800 10,640

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 74,840

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

6 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Paret de tancament fons mitjera escala 1,000 5,000 3,550 17,750

C#*D#*E#*F#3 Remat superior 1,000 5,800 0,500 2,900

C#*D#*E#*F#4 Armari 2,000 0,600 3,550 4,260

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 3,550 7,100

T7 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#8 Bugaderia 1,000 7,000 3,550 24,850

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,500 3,550 8,875

T11 Planta Segona

C#*D#*E#*F#12 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T14 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#15 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T17 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#18 Calaix instalacions 1,000 2,550 2,750 7,013

T20 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#21 Cambres instal.lacions 2,000 2,500 2,400 12,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 7,300 2,400 17,520

TOTAL AMIDAMENT 116,294

ml Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre
membranes o barreres de vapor, inclou tots els elements necessaris per la seva correcte col.locacio.

7 E7Z10U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Revestiment vertical

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 24,000 0,900 21,600

C#*D#*E#*F#4 24,000 2,500 60,000

C#*D#*E#*F#5 FF-05 8,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 8,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#7 Faldó 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#8 4,000 0,400 1,600
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T10 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#11 FF-04 24,000 0,900 21,600

C#*D#*E#*F#12 24,000 2,500 60,000

C#*D#*E#*F#13 FF-05 8,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 8,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#15 Faldó 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#16 4,000 0,400 1,600

T18 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#19 FF-04 20,000 0,900 18,000

C#*D#*E#*F#20 20,000 2,500 50,000

C#*D#*E#*F#21 FF-06 6,000 0,900 5,400

C#*D#*E#*F#22 6,000 2,500 15,000

C#*D#*E#*F#23 FF-05 8,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#24 8,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#25 Faldó 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#26 4,000 0,400 1,600

T28 Revestiment cel ras

T29 Planta Segona

C#*D#*E#*F#30 FF-04 12,000 0,900 10,800

C#*D#*E#*F#31 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#32 FF-05 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#33 4,000 1,400 5,600

T35 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#36 FF-04 12,000 0,900 10,800

C#*D#*E#*F#37 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#38 FF-05 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#39 4,000 1,400 5,600

T41 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#42 FF-04 10,000 0,900 9,000

C#*D#*E#*F#43 10,000 1,400 14,000

C#*D#*E#*F#44 FF-06 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#45 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#46 FF-05 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#47 4,000 1,400 5,600

T49 Revestiment paviment

T50 Planta Segona

C#*D#*E#*F#51 FF-04 12,000 0,900 10,800

C#*D#*E#*F#52 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#53 FF-05 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#54 4,000 1,400 5,600

T56 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#57 FF-04 12,000 0,900 10,800

C#*D#*E#*F#58 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#59 FF-05 4,000 1,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#60 4,000 1,400 5,600

T62 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#63 FF-04 10,000 0,900 9,000

C#*D#*E#*F#64 10,000 1,400 14,000

C#*D#*E#*F#65 FF-06 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#66 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#67 FF-05 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#68 4,000 1,400 5,600

TOTAL AMIDAMENT 584,800

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
EH2 COBERTA GRAVANIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6185M1N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Perimetre coberta 1,000 11,600 0,400 4,640

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,250 0,400 2,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,050 0,400 1,220

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 0,400 2,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 19,600 0,400 7,840

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,500 0,400 2,600

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 0,400 0,720

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,050 0,400 0,420

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,900 0,400 0,360

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,740 0,400 3,096

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,600 0,400 1,840

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,300 0,400 0,920

C#*D#*E#*F#14 Tancament badalot 1,000 7,000 0,400 2,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,600 0,400 1,040

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 0,400 1,440

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#19 2,000 1,200 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#20 Caixo mitjera 1,000 1,100 0,400 0,440

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,200 0,400 0,480

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 40,716

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment2 E61Z300H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Perimetre coberta 1,000 11,600 5,000 0,400 23,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,250 5,000 0,400 12,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,050 5,000 0,400 6,100

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 5,000 0,400 13,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 19,600 5,000 0,400 39,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,500 5,000 0,400 13,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 5,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,050 5,000 0,400 2,100

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,900 5,000 0,400 1,800

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,740 5,000 0,400 15,480

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,600 5,000 0,400 9,200

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,300 5,000 0,400 4,600

C#*D#*E#*F#14 Tancament badalot 1,000 7,000 5,000 0,400 14,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,600 5,000 0,400 5,200

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 5,000 0,400 18,000

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 5,000 0,400 7,200

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 5,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#19 2,000 1,200 5,000 0,400 4,800

C#*D#*E#*F#20 Caixo mitjera 1,000 1,100 5,000 0,400 2,200

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,200 5,000 0,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 203,580

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

3 E61ZR045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Perimetre coberta 1,000 11,600 0,200 0,400 0,928

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,250 0,200 0,400 0,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,050 0,200 0,400 0,244

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 0,200 0,400 0,520

C#*D#*E#*F#6 1,000 19,600 0,200 0,400 1,568

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,500 0,200 0,400 0,520

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 0,200 0,400 0,144

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,050 0,200 0,400 0,084

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,900 0,200 0,400 0,072

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,740 0,200 0,400 0,619

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,600 0,200 0,400 0,368

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,300 0,200 0,400 0,184

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 95

C#*D#*E#*F#14 Tancament badalot 1,000 7,000 0,200 0,400 0,560

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,600 0,200 0,400 0,208

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 0,200 0,400 0,720

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 0,200 0,400 0,288

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 0,200 0,400 0,240

C#*D#*E#*F#19 2,000 1,200 0,200 0,400 0,192

C#*D#*E#*F#20 Caixo mitjera 1,000 1,100 0,200 0,400 0,088

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,200 0,200 0,400 0,096

TOTAL AMIDAMENT 8,143

m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada

4 E5Z15N2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#4 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 2,000 7,600

TOTAL AMIDAMENT 176,200

m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix

5 E7J1AUW0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 0,200 3,700

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,800 0,200 2,320

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,800 0,200 0,560

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,200 0,300

C#*D#*E#*F#6 Perimetre badalot 1,000 7,000 0,200 1,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,800 0,200 0,960

C#*D#*E#*F#8 Coberta posterior 1,000 4,200 0,200 0,840

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 0,200 0,240

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 0,200 0,240

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,100 0,200 0,220

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,900 0,200 0,580

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,000 0,200 1,400

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,800 0,200 0,160

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,600 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 0,200 1,800

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 0,200 0,720

TOTAL AMIDAMENT 15,760

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:66 E7Z15MD0

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,800 11,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 Perimetre badalot 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#8 Coberta posterior 1,000 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 78,800

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir7 E7B111H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

2 Capa sobre formació de pendents

C#*D#*E#*F#3 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#5 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,800 2,000 7,600

8 Capa sobre lamines impermeabilitzats

C#*D#*E#*F#9 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#11 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,800 2,000 7,600

14 Capa sobre aïllament termic

C#*D#*E#*F#15 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#16 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#17 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,800 2,000 7,600

TOTAL AMIDAMENT 528,600

m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

8 E713KD78

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#4 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 2,000 7,600

TOTAL AMIDAMENT 176,200

ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9 E7Z3UFX5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 0,500 9,250

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,800 0,500 5,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,800 0,500 1,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,500 0,750

C#*D#*E#*F#6 Perimetre badalot 1,000 7,000 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#8 Coberta posterior 1,000 4,200 0,500 2,100

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 0,500 0,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 0,500 0,600

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,100 0,500 0,550

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,900 0,500 1,450

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,000 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,800 0,500 0,400

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,600 0,500 0,800

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 0,500 4,500

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 0,500 1,800

TOTAL AMIDAMENT 39,400

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

10 E7C2E671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#5 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,800 2,000 7,600

8 Doblat aïllament

C#*D#*E#*F#9 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#11 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

EUR
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C#*D#*E#*F#12 1,000 3,800 2,000 7,600

TOTAL AMIDAMENT 352,400

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense
adherir

11 E5113351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 5,800 107,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,200 1,500 21,300

C#*D#*E#*F#4 Zona posterior 1,000 8,000 5,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 2,000 7,600

TOTAL AMIDAMENT 176,200

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 20 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2
plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

12 E5ZDV22G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Zona plaques solars 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,800 11,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 Perimetre badalot 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#8 Coberta posterior 1,000 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#16 Shunts 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#17 6,000 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#19 2,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 84,200

u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent13 E5ZHAEP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

14 E8K1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Residencia Temporal

C#*D#*E#*F#2 Perimetre coberta 1,000 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,250 6,250

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,050 3,050

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 19,600 19,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,740 7,740

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 71,890

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
EH3 COBERTA RAJOLANIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6185M1N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 0,400 7,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 0,400 0,808

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 0,400 4,640

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,400 0,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 0,400 2,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#8 Lluernaris 1,000 3,770 0,400 1,508

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,140 0,400 1,256

T12 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#13 Coberta 2,000 5,500 0,400 4,400

C#*D#*E#*F#14 2,000 7,500 0,400 6,000

TOTAL AMIDAMENT 31,212

EUR
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kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment2 E61Z300H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 5,000 0,400 38,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 5,000 0,400 4,040

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 5,000 0,400 23,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 5,000 0,400 3,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 5,000 0,400 14,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 5,000 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#8 Lluernaris 1,000 3,770 5,000 0,400 7,540

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,140 5,000 0,400 6,280

T11 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#12 Coberta 2,000 5,500 5,000 0,400 22,000

C#*D#*E#*F#13 2,000 7,500 5,000 0,400 30,000

TOTAL AMIDAMENT 156,060

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

3 E61ZR045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 0,200 0,400 1,520

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 0,200 0,400 0,162

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 0,200 0,400 0,928

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,200 0,400 0,120

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 0,200 0,400 0,560

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 0,200 0,400 0,320

C#*D#*E#*F#8 Lluernaris 1,000 3,770 0,200 0,400 0,302

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,140 0,200 0,400 0,251

T11 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#12 Coberta 2,000 5,500 0,200 0,400 0,880

C#*D#*E#*F#13 2,000 7,500 0,200 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 6,243

m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada

4 E5Z15N2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,500 3,000 22,500

T5 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#6 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 74,900
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m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix

5 E7J1AUW0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 0,200 3,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 0,200 0,404

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 0,200 2,320

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,200 0,300

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 0,200 1,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 0,200 0,800

T10 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#11 Coberta 2,000 7,000 0,200 2,800

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,000 0,200 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,824

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:66 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 2,020

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 4,000

T10 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#11 Coberta 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 69,120

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir7 E7B111H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

2 Capa sobre formació de pendents

C#*D#*E#*F#3 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 3,000 22,500

6 Capa sobre lamina impermeabilitzant

C#*D#*E#*F#7 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 3,000 22,500

10 Capa sobre aïllament termic

C#*D#*E#*F#11 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,500 3,000 22,500

T15 Coberta Badalot
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16 Capa sobre formació de pendents

C#*D#*E#*F#17 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

19 Capa sobre lamina impermeabilitzant

C#*D#*E#*F#20 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

22 Capa sobre aïllament termic

C#*D#*E#*F#23 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 224,700

m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

8 E713KD78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,500 3,000 22,500

T5 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#6 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 74,900

ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9 E7Z3UFX5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 0,200 3,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 0,200 0,404

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 0,200 2,320

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 0,200 0,300

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 0,200 1,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 0,200 0,800

T10 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#11 Coberta 2,000 7,000 0,200 2,800

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,600 0,200 1,840

TOTAL AMIDAMENT 13,664

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

10 E7C2E671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 3,000 22,500

6 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#7 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

EUR
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C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 3,000 22,500

T11 Coberta Badalot

12 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#13 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

15 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#16 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 149,800

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:611 E93A14D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 3,000 22,500

6 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#7 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 3,000 22,500

T11 Coberta Badalot

12 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#13 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

15 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#16 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 149,800

m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color marró i de 28x14 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

12 E511FBFK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

2 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#3 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 3,000 22,500

6 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#7 Coberta mitjera 1,000 11,600 1,500 17,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 3,000 22,500

T11 Coberta Badalot

12 Primera capa aïllament

C#*D#*E#*F#13 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

15 Doblat capa aïllament

C#*D#*E#*F#16 Coberta 1,000 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 149,800

m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm d'alçada,  col·locada amb morter de ciment 1:613 E5ZD1G0D
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,020 2,020

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 4,000

T10 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#11 Coberta 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 69,120

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques14 E5ZHBDJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

15 E8K1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Coberta mitjera 1,000 19,000 0,400 7,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 0,400 1,600

T5 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#6 Coberta 2,000 5,500 0,400 4,400

C#*D#*E#*F#7 2,000 7,500 0,400 6,000

TOTAL AMIDAMENT 19,600

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
COBERTA NITXOS FUSTANIVELL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E5Z1FP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

EUR
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C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

2 E7C29654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760

m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 60x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre llistons embeguts a la solera de
formigó i amb fixacions mecàniques

3 E5Z3D55B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760
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m2 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de
vidre, de 15 mm de gruix, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques

4 E5Z2FU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760

m2 Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida5 E761800A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 0,800 1,400 6,720

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 0,800 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 0,800 1,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,760

ut FF04.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF04, dimensions 134x95 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau
per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera
per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

6 E83KPL11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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ut FF05.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF05, dimensions 134x75 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau
per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera
per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

7 E83KPL12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut FF06.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF06, dimensions 240x95 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau
per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera
per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

8 E83KPL13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic9 E7Z52A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament fusteries

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 12,000 0,800 9,600

C#*D#*E#*F#4 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#5 FF-05 4,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,400 5,600

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 FF-04 12,000 0,800 9,600

C#*D#*E#*F#10 12,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#11 FF-05 4,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#12 4,000 1,400 5,600

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 FF-04 10,000 0,800 8,000

C#*D#*E#*F#16 10,000 1,400 14,000

C#*D#*E#*F#17 FF-05 4,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#19 FF-06 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 107,800

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON

EUR
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SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
LL02 PB LLUERNARIS POLICARBONATNIVELL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques

1 E55112A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 120 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques

2 E55112C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
XEMENEIES I SERRALLERIANIVELL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm ref. 8GERO de la serie Gero
d'ALMACELLES , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2

1 E612BR14BQDP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Shunts 6,000 1,500 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,600 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,200 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 Caixo mitjera 2,000 1,100 1,000 2,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 1,000 2,400

T9 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#10 Shunts 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 44,600

EUR
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m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat2 E81132B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Shunts 6,000 1,500 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,600 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,200 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 Caixo mitjera 2,000 1,100 1,000 2,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 1,000 2,400

T9 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#10 Shunts 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 44,600

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

3 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Shunts 6,000 1,500 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,600 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,200 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 Caixo mitjera 2,000 1,100 1,000 2,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 1,000 2,400

T9 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#10 Shunts 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 44,600

ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de 120X150 cm i de 50 cm
d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs finals en la
xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i
instruccions de manteniment.

4 EE41GU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de 150X60 cm i de 50 cm
d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs finals en la
xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i
instruccions de manteniment.

5 EE41GU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Shunt 3,000 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de 50X50 cm i de 50 cm
d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs finals en la
xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i
instruccions de manteniment.

6 EE41GU12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Badalot

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació d'escala de gat per manteniment de coberta, formada per graons amb rodó massís de ferro de
200x400x15mm col.locats cada 25 cm, fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, iniciant-se a
250cm del terra. per salvar una alçada total de 2500 mm, més 1000 mm de barana de protecció. Inclou protecció amb rodó
massís de ferro de 15mm de gruix així com resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament
acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra.

7 EB14UAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
LINEA DE VIDANIVELL 6 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1

1 EB71UA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Linea de vida 1,000 1,000

T4 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#5 Linera de vida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

2 EB71UC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Linea de vida 1,000 19,000 19,000

T4 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#5 Linera de vida 1,000 14,000 14,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,000 2,000

T11 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#12 Linera de vida 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#13 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

3 EB71UH20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Linea de vida 1,000 1,000

T4 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#5 Linera de vida 1,000 1,000

T7 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#8 Linera de vida 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els
dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

4 EB71UE40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Linea de vida 1,000 1,000

T4 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#5 Linera de vida 1,000 1,000

T7 Coberta badalot

C#*D#*E#*F#8 Linera de vida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 03
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
ENVOLVENT SOBRE RASANTCAPÍTOL (1) (1) 01
COBERTES RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 (1) 02
BANCADESNIVELL 6 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir

1 E7C29461

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Bancada 1,000 17,000 2,500 42,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 17,000 2,000 34,000

T5 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#6 Bancada 2,000 5,000 1,800 18,000

TOTAL AMIDAMENT 94,500

m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió

2 E93616B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Bancada 1,000 17,000 2,500 42,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 17,000 2,000 34,000

T5 Coberta Badalot

C#*D#*E#*F#6 Bancada 2,000 5,000 1,800 18,000

TOTAL AMIDAMENT 94,500

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
PART MASSISSATITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1
placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W

1 E65262AY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Tancament residus - passadis 1,000 3,200 3,500 11,200

C#*D#*E#*F#3 Divisoria Residus - Cambres 1,000 2,800 3,500 9,800

C#*D#*E#*F#4 Divisoria Cambres - Cuina 1,000 3,000 3,500 10,500

C#*D#*E#*F#5 Divisoria Cuina - Menjador 1,000 6,200 3,500 21,700

C#*D#*E#*F#6 Costella Cuina 1,000 0,800 3,500 2,800

C#*D#*E#*F#7 Divisoria Cuina - Bany 1,000 2,200 3,500 7,700

C#*D#*E#*F#8 Divisoria Bany - Passadis 1,000 2,100 3,500 7,350

C#*D#*E#*F#9 Divisoria menjador - nucli banys 1,000 7,200 3,500 25,200

C#*D#*E#*F#10 Divisories banys 3,000 2,200 3,500 23,100

C#*D#*E#*F#11 Tancament banys - passadis 2,000 5,800 3,500 40,600

C#*D#*E#*F#12 Porta passadis 1,000 1,500 3,500 5,250

C#*D#*E#*F#13 Bany minus 2,000 2,500 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,200 3,500 15,400

EUR
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C#*D#*E#*F#15 Recepció - escala 1,000 1,600 3,500 5,600

C#*D#*E#*F#16 Divisories Bany - Bar 2,000 2,500 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#17 1,000 3,800 3,500 13,300

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,800 3,500 6,300

C#*D#*E#*F#19 Tancament bany/bar - sala reunions 1,000 8,800 3,500 30,800

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,000 3,500 3,500

T22 Planta Primera

23 Sala polivalent

C#*D#*E#*F#24 Magatzem 1,000 2,000 3,140 6,280

C#*D#*E#*F#25 2,000 1,200 3,140 7,536

C#*D#*E#*F#26 1,000 0,300 3,140 0,942

C#*D#*E#*F#27 1,000 2,200 3,140 6,908

C#*D#*E#*F#28 1,000 0,900 3,140 2,826

C#*D#*E#*F#29 Armari 1,000 7,600 3,140 23,864

C#*D#*E#*F#30 3,000 0,700 3,140 6,594

C#*D#*E#*F#31 Tallers 1,000 17,000 3,140 53,380

C#*D#*E#*F#32 7,000 0,700 3,140 15,386

C#*D#*E#*F#33 Nucli banys 2,000 7,350 3,140 46,158

C#*D#*E#*F#34 Divisories banys 2,000 2,400 3,140 15,072

C#*D#*E#*F#35 Taller cuina 1,000 4,500 3,140 14,130

C#*D#*E#*F#36 2,000 0,500 3,140 3,140

T38 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#39 Bany - passadis 1,000 2,500 2,480 6,200

C#*D#*E#*F#40 Bany - escala 1,000 3,800 2,480 9,424

C#*D#*E#*F#41 Abocador 1,000 3,500 2,480 8,680

C#*D#*E#*F#42 2,000 1,250 2,480 6,200

TOTAL AMIDAMENT 507,820

m2 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-20, de 240x115x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

2 E612EM15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Paret de tancament Aseo 1,000 1,800 3,500 6,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 3,500 5,250

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,200 3,500 7,700

C#*D#*E#*F#5 Tancament ascensor 1,000 2,500 3,500 8,750

C#*D#*E#*F#6 Tancament lateral ascensor 2,000 2,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#7 Tancament pas de porta 1,000 1,500 3,500 5,250

C#*D#*E#*F#8 Tancament passadis - bany 1,000 1,800 3,500 6,300

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Tancament frontal ascensor 1,000 2,000 3,140 6,280

C#*D#*E#*F#12 Tancament lateral Sala Polivalent 1,000 8,000 3,140 25,120

C#*D#*E#*F#13 Tancament Caixó 1,000 2,000 3,140 6,280
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C#*D#*E#*F#14 1,000 0,800 3,140 2,512

15 Sala Polivalent

C#*D#*E#*F#16 Magatzem Caixo 1,000 2,200 3,140 6,908

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,000 3,140 3,140

T19 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#20 Tancament frontal ascensor 1,000 2,000 2,480 4,960

C#*D#*E#*F#21 Divisoria doble espai sala polivalent -
bany

1,000 9,500 2,480 23,560

C#*D#*E#*F#22 Tancament bany - magatzem 1,000 2,500 2,480 6,200

C#*D#*E#*F#23 Tancament Caixó 1,000 2,000 2,480 4,960

24 Sala Polivalent

C#*D#*E#*F#25 Magatzem Caixo 1,000 2,200 2,480 5,456

TOTAL AMIDAMENT 148,926

m2 CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de
70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

3 E83E14HB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Tancament Sala Polivalent 1,000 7,500 3,140 23,550

T4 Planta desdoblada

C#*D#*E#*F#5 Tancament doble espai bany 1,000 7,500 2,480 18,600

C#*D#*E#*F#6 Tancament magatzem 1,000 2,500 2,480 6,200

TOTAL AMIDAMENT 48,350

m2 TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca, (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb paper kraft

4 E83E14GB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Tancament Bany - armari 2,000 4,500 3,500 31,500

C#*D#*E#*F#3 Caixo 2,000 0,600 3,500 4,200

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Bany 3,000 2,200 3,140 20,724

C#*D#*E#*F#7 Tallers 3,000 0,600 3,140 5,652

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,300 3,140 2,826

C#*D#*E#*F#9 Trasdossat paret lateral Sala Polivalent 1,000 9,200 3,500 32,200

TOTAL AMIDAMENT 97,102

EUR
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m2 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix laminat (tàbic 25+90+48+15+15 +15), amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant CH d'amplària de 90 mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària 90
mm, fixats mecànicament, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de
gruix, aplacat per una cara interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de gruix, i per la cara exterior per tres
plaques foc de guix laminat de 15 mm. de gruix, colocat amb fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de juntes
acústiques perimetrals, juntes intumescents, massilla i cinta per a juntes, visos.

5 E652UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

2 Sala Polivalent

C#*D#*E#*F#3 Magatzem Caixo 1,000 2,200 3,140 6,908

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000 3,140 3,140

TOTAL AMIDAMENT 10,048

m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per plaques hidrofugues del mateix gruix6 E65ZUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Armari residus 2,000 1,500 3,440 10,320

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 3,440 12,040

C#*D#*E#*F#4 Cambra neveres 2,000 1,700 3,440 11,696

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 3,440 8,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,350 3,440 8,084

C#*D#*E#*F#7 Cuina 1,000 4,300 3,440 14,792

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,000 3,440 20,640

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,950 3,440 13,588

C#*D#*E#*F#10 Acces cuina 2,000 3,200 3,440 22,016

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#12 Servei Casal 1 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,800 3,440 19,264

C#*D#*E#*F#14 Servei Casal 2 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,800 3,440 19,264

C#*D#*E#*F#16 Servei minus 1 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,300 3,440 15,824

C#*D#*E#*F#18 Servei minus 2 2,000 1,800 3,440 12,384

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,800 3,440 19,264

T21 Planta Primera

C#*D#*E#*F#22 Servei 1 2,000 2,400 3,140 15,072

C#*D#*E#*F#23 2,000 2,300 3,140 14,444

C#*D#*E#*F#24 Servei minus 2,000 1,950 3,140 12,246

C#*D#*E#*F#25 2,000 2,300 3,140 14,444

C#*D#*E#*F#26 Servei 2 2,000 2,400 3,140 15,072

C#*D#*E#*F#27 2,000 2,300 3,140 14,444

C#*D#*E#*F#28 Tallers 1,000 2,100 3,140 6,594

C#*D#*E#*F#29 2,000 0,600 3,140 3,768

C#*D#*E#*F#30 1,000 3,400 3,140 10,676

EUR
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C#*D#*E#*F#31 2,000 0,600 3,140 3,768

T33 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#34 Servei minus 2,000 1,700 2,480 8,432

C#*D#*E#*F#35 2,000 3,900 2,480 19,344

C#*D#*E#*F#36 Abocador 2,000 3,000 2,480 14,880

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,250 2,480 6,200

TOTAL AMIDAMENT 422,200

ut Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la
dels tubs passacables, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els tancament segons descripció de projecte.

7 E652I300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
OBERTURESTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut PF-02'.- Subministre i col.locació de porta de tancament Sala Polivalent, dimensions 100x220 cm, formada per una porta
d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, barra
antipànic per la part interior de la Sala, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

1 EAQDUF03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-02' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions 155x300 cm, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

2 EAQFUF06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-05 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-07.- Subministre i col.locació de porta pivotant de fusta, d'una fulla de dimensions 145x300 cm, amb estructura interior
de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares
amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb melamina imitació fusta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

3 EAQFUF07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-07 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-09.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 137x300 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb una tarja lateral fixa de 17x250 cm
acabat lacat blanc i tarja superior fixa de dimensions 137x50 cm, conjunt realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la
porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, barra
antipànic, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

4 EAQDUF08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-09 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-08.- Subministre i col.locació de conjunt de portes de tancament, de dimensions 170x300 cm, formada per una porta de
dues fulles batents de 170x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de
dimensions 170x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la
porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes
acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrajada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

5 EAQDUF09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-08 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PF-12.- Subministre i col.locació de conjunt de porta corredissa de fusta i tarja superior, de dimensions 220x300 cm, format
per porta d'una fulla corredissa de dimensions 220x250 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb tarja
superior fixa de dimensions 220x50 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares lacades color blanc pintat al
taller.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la
porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

6 EAQFUF13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-11.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 110x300 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 110x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 110x50
cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la
porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes
acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

7 EAQDUF11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-10.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 120x300 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 120x50
cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la
porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes
exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

8 EAQDUF12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PF-13.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla de dimensions 220x300 cm, de 40 mm de gruix,
acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de
fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller,
per les dues cares.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

9 EAQFUF14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-14.- Subministre i col.locació de porta telescopica corredissa de fusta, de dues fulles corredisses telescòpiques de
dimensions 220x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de
fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments,
guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

10 EAQFUF15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-14 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-15.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xasis en tàbic, tapetes
integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color
blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, bastidor
de porta per encastar en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

11 EAQFUF16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-15 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PF-16.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en el tàbic, d'una fulla de
dimensions 95x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, bastidor
de porta per encastar en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

12 EAQFUF17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-16 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-16'.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en el tàbic, tapetes
integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color
blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
xapat de fusta natural acabat envernissat ignifug igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents
gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de
tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

13 EAQFUF18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-15 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-17.- Subministre i col.locació de porta interior de fusta, enrasada amb el revestiment, de dimensions 98x230 cm,
formada per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi
de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, joc de
manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

14 EAQDUF19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-17 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PV-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 147x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

15 EAQDUF22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PV-02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PV-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 264x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

16 EAQDUF24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PV-03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PM-01.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 485x300
cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en
obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

17 EAQDUF20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PM-01 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PM-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de dimensions buit d'obra aproximat de
400x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

18 EAQDUF21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PM-02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PM-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra aproximat de 346x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

19 EAQDUF23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PM-03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 PT-01.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 8 mòduls de 114x300 cm i 70 mm de gruix,
amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca de 40
mm de gruix, acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb
melamina imitació fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i elements de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

20 EAU1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PT-01 1,000 9,100 3,000 27,300

TOTAL AMIDAMENT 27,300

m2 PT-02.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 6 mòduls de 115x300 cm i 71 mm de gruix,
amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca de 40
mm de gruix, acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb
melamina imitació fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i elements de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

21 EAU1U121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PT-02 1,000 6,880 3,000 20,640

TOTAL AMIDAMENT 20,640

m2 Subministre, transport i muntatge de cabines i mampares sanitaries construides amb resines fenoliques max compact de
13 mm, color a escollir, muntades sobre perfileria vertical i horitzontal en alumini acabat color acer inoxidable, amb
mecanismes, bisagres, poms, passadors, peus regulables i cargols d'acer inoxidable calitat AISI 316 i 304, les estructures
es muntarán amb alçades de 2,05 + 0,15 m. Inclou p.p. de portes batents. tot segons projecte.

22 EQZ3U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Servei 1 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,400 2,100 2,940

C#*D#*E#*F#4 Servei 2 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,400 2,100 2,940

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Servei 1 1,000 2,300 2,100 4,830

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,400 2,100 2,940

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 1,000 2,300 2,100 4,830

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,400 2,100 2,940

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 29,820

ut P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions 90x215 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de
30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

23 EAQDUF50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut P-02.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions 100x215 cm, formada per una porta d'una
fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

24 EAQDUF51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 80x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 90x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

25 EAQDUF52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 85x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 95x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

26 EAQDUF53

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut P-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 90x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 100x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

27 EAQDUF54

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 130x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

28 EAQDUF55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 45-c5, per un pas de 80x210 cm,
d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

29 EASAEI07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 80x210 cm,
d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

30 EASAEI08

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 90x210 cm,
d'una fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

31 EASAEI09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-04rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de
70x155 cm, d'una fulla batent de 70x155 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment
i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

32 EASAEI11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

33 EC151D01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-09 1,000 1,200 0,500 0,600

C#*D#*E#*F#2 PF-08 1,000 1,700 0,500 0,850

C#*D#*E#*F#3 PF-12 1,000 2,160 0,500 1,080

C#*D#*E#*F#4 PF-11 1,000 1,090 0,500 0,545

C#*D#*E#*F#5 PF-10 1,000 1,200 0,500 0,600

C#*D#*E#*F#6 PM-01 2,000 4,850 3,000 29,100

C#*D#*E#*F#7 PM-02 1,000 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 PM-03 1,000 3,460 3,000 10,380

TOTAL AMIDAMENT 55,155

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIATITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

1 E443532D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

2 Estructura escala Planta Baixa

C#*D#*E#*F#3 Placa ancoratge # 240x400x15 mm 2,000 0,240 0,400 120,000 23,040

C#*D#*E#*F#4 Barres ancoratge D:16 mm 8,000 0,550 1,630 7,172

C#*D#*E#*F#5 Zanques escala # 240x240x10 mm 4,000 0,240 0,240 80,000 18,432

C#*D#*E#*F#6 4,000 2,000 0,240 80,000 153,600

C#*D#*E#*F#7 Xapa de suport #145x240x15 mm 1,000 1,450 0,240 120,000 41,760

C#*D#*E#*F#8 Barres ancoratge D:16 mm 8,000 0,550 1,630 7,172

9 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#10 Zancas 2,000 0,300 1,340 0,804

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,000 1,340 5,360

13 Xapes de Graons

C#*D#*E#*F#14 # 10 mm 1,000 1,900 0,280 80,000 42,560

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,800 0,280 80,000 40,320

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,700 0,280 80,000 38,080

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,600 0,280 80,000 35,840

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,500 0,280 80,000 33,600

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,450 0,280 80,000 32,480

21 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#22 # 286x10 mm 2,000 2,850 0,286 80,000 130,416

C#*D#*E#*F#23 2,000 0,300 0,286 80,000 13,728

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,850 0,286 80,000 130,416

26 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#27 Zancas 1,000 2,850 1,340 3,819

C#*D#*E#*F#28 1,000 0,300 1,340 0,402

C#*D#*E#*F#29 1,000 2,850 1,340 3,819

T31 Planta Primera

32 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#33 # 286x10 mm 2,000 0,700 0,286 80,000 32,032

C#*D#*E#*F#34 2,000 2,850 0,286 80,000 130,416

C#*D#*E#*F#35 2,000 0,700 0,286 80,000 32,032

C#*D#*E#*F#36 2,000 2,850 0,286 80,000 130,416

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,800 0,286 80,000 82,368

EUR
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39 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#40 Zancas 1,000 0,700 1,340 0,938

C#*D#*E#*F#41 1,000 2,850 1,340 3,819

C#*D#*E#*F#42 1,000 0,700 1,340 0,938

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,850 1,340 3,819

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,800 1,340 2,412

46 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#47 # 286x10 mm 2,000 0,940 0,286 80,000 43,014

C#*D#*E#*F#48 2,000 3,100 0,286 80,000 141,856

C#*D#*E#*F#49 2,000 3,300 0,286 80,000 151,008

C#*D#*E#*F#50 2,000 3,710 0,286 80,000 169,770

C#*D#*E#*F#51 2,000 7,100 0,286 80,000 324,896

53 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#54 Zancas 1,000 0,940 1,340 1,260

C#*D#*E#*F#55 1,000 3,100 1,340 4,154

C#*D#*E#*F#56 1,000 3,300 1,340 4,422

C#*D#*E#*F#57 1,000 3,710 1,340 4,971

C#*D#*E#*F#58 1,000 7,100 1,340 9,514

TOTAL AMIDAMENT 2.036,875

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 μm, per una protecció al foc de Ei30.

2 E7D69TK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

2 Estructura escala Planta Baixa

C#*D#*E#*F#3 Placa ancoratge # 240x400x15 mm 2,000 0,240 0,400 0,192

C#*D#*E#*F#4 Zanques escala # 240x240x10 mm 4,000 0,240 0,240 0,230

C#*D#*E#*F#5 4,000 2,000 0,240 1,920

C#*D#*E#*F#6 Xapa de suport #145x240x15 mm 1,000 1,450 0,240 0,348

7 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#8 Zancas 2,000 0,300 0,025 0,015

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,000 0,025 0,100

11 Xapes de Graons

C#*D#*E#*F#12 # 10 mm 2,000 1,900 0,280 1,064

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,800 0,280 1,008

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,700 0,280 0,952

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,600 0,280 0,896

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,500 0,280 0,840

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,450 0,280 0,812

TOTAL AMIDAMENT 8,377

m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat3 E8985BN0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Planta Baixa

2 Estructura escala Planta Baixa

C#*D#*E#*F#3 Placa ancoratge # 240x400x15 mm 2,000 0,240 0,400 0,192

C#*D#*E#*F#4 Zanques escala # 240x240x10 mm 8,000 0,240 0,240 0,461

C#*D#*E#*F#5 8,000 2,000 0,240 3,840

C#*D#*E#*F#6 Xapa de suport #145x240x15 mm 1,000 1,450 0,240 0,348

7 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#8 Zancas 4,000 0,300 0,025 0,030

C#*D#*E#*F#9 4,000 2,000 0,025 0,200

11 Xapes de Graons

C#*D#*E#*F#12 # 10 mm 2,000 1,900 0,280 1,064

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,800 0,280 1,008

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,700 0,280 0,952

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,600 0,280 0,896

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,500 0,280 0,840

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,450 0,280 0,812

19 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#20 # 286x10 mm 3,500 2,850 0,286 2,853

C#*D#*E#*F#21 3,500 0,300 0,286 0,300

C#*D#*E#*F#22 3,500 2,850 0,286 2,853

24 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#25 Zancas 2,000 2,850 0,025 0,143

C#*D#*E#*F#26 2,000 0,300 0,025 0,015

C#*D#*E#*F#27 2,000 2,850 0,025 0,143

T29 Planta Primera

30 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#31 # 286x10 mm 3,500 0,700 0,286 0,701

C#*D#*E#*F#32 3,500 2,850 0,286 2,853

C#*D#*E#*F#33 3,500 0,700 0,286 0,701

C#*D#*E#*F#34 3,500 2,850 0,286 2,853

C#*D#*E#*F#35 3,500 1,800 0,286 1,802

37 Tub # 25x25x2 mm

C#*D#*E#*F#38 Zancas 2,000 0,700 0,025 0,035

C#*D#*E#*F#39 2,000 2,850 0,025 0,143

C#*D#*E#*F#40 2,000 0,700 0,025 0,035

C#*D#*E#*F#41 2,000 2,850 0,025 0,143

C#*D#*E#*F#42 2,000 1,800 0,025 0,090

44 Xapa Aplacada a Cantell

C#*D#*E#*F#45 # 286x10 mm 3,500 0,940 0,286 0,941

C#*D#*E#*F#46 3,500 3,100 0,286 3,103

C#*D#*E#*F#47 3,500 3,300 0,286 3,303

C#*D#*E#*F#48 3,500 3,710 0,286 3,714

C#*D#*E#*F#49 3,500 7,100 0,286 7,107

50 0,000

EUR
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51 Tub # 25x25x2 mm 0,000

C#*D#*E#*F#52 Zancas 1,000 0,940 0,025 0,024

C#*D#*E#*F#53 1,000 3,100 0,025 0,078

C#*D#*E#*F#54 1,000 3,300 0,025 0,083

C#*D#*E#*F#55 1,000 3,710 0,025 0,093

C#*D#*E#*F#56 1,000 7,100 0,025 0,178

TOTAL AMIDAMENT 44,930

m Subministre i col.locació de barana de vidre horitzontal i inclinada, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10
mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, i suport amb montants vertical,
col.locada sobre U d'acer formada previament, amb una tira de neopré, i sellada amb silicona.
Passamà superior calibrat de fusta de 50 mm de diametre amb encaix per col.locar sobre el vidre.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall
i indicacions de df comprovació de mides a obra.

4 EB15UV10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,850 2,850

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,850 2,850

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,850 2,850

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,710 3,710

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,100 7,100

TOTAL AMIDAMENT 34,200

ut PRm4.- Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica de dimensions 279x287 cm, format per una porta d'una
fulla batent, per una llum de pas de 80x210cm, amb tarja superior i lateral fixa, amb bastiment d'acer pertimetral i en
formació de marc de porta acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat, acabat pintada a l'esmalt amb 2 mans de pintura
epoxi i 2 d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, Inclou ferramenta amb 4 frontisses d'acer, joc de manetes d'acer
inoxidable de 132 mm en barra calibrada de 20mm de diàmetre amb molla de recuperació, pany i clau maestrejat, topall
d'acer inoxidable, model a escollir per df, i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar
completament col.locada i acabada la partida. Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

5 EABGFH01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut PRm7.- Subministre i col.locació de passera tècnica de dimensions 610x75 cm, format per un perfil de suport HEB 200
col.locat a paraments amb placa d'ancoratge col.locat amb fixacions mecàniques i amb tirant intermitg, perfils en L
pertimetral i perfils intermitjos en T, de 50x50 mm, amb relliga per formació de paviment de 40 mm de gruix, barana de 77
cm d'alçada, amb muntants cada 102 cm de distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2 d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, 
i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar completament col.locada i acabada la partida.
Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

6 EABGFH10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
ACABATS INTERIORSTITOL 4 (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle1 E81132B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 2,000 3,440 6,880

C#*D#*E#*F#3 Servei cuina 1,000 1,800 3,440 6,192

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#6 Vestuari 1,000 2,000 3,440 6,880

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,200 3,440 7,568

TOTAL AMIDAMENT 46,440

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

2 E8122212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Passadis accés menjador 1,000 2,000 3,440 6,880

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#4 Revestiment ascensor 1,000 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 3,700 7,400

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Passadis banys 1,000 7,350 3,140 23,079

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,500 3,140 4,710

T11 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#12 Revestiment ascensor 2,000 2,000 2,480 9,920

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,000 2,480 4,960

C#*D#*E#*F#14 Magatzem 1 2,000 4,650 2,480 23,064

EUR
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C#*D#*E#*F#15 1,000 2,850 2,480 7,068

C#*D#*E#*F#16 Magatzem 2 1,000 2,000 2,480 4,960

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,500 2,480 3,720

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,000 2,480 12,400

TOTAL AMIDAMENT 120,721

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), de dimensions 30x90 cm, color a escollir per DF, amb junta mínima, col·locat a trencajunts, amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

3 E82CUP1J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,800 2,700 9,720

C#*D#*E#*F#4 Vestuari Cuina 2,000 2,000 2,700 10,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,100 2,700 11,340

C#*D#*E#*F#6 Servei exterior 2,000 2,800 2,400 13,440

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,800 2,400 8,640

TOTAL AMIDAMENT 64,740

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 E8252333

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Residus 2,000 1,500 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 2,700 7,560

C#*D#*E#*F#4 Cambres 2,000 1,700 2,700 9,180

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,350 2,700 12,690

C#*D#*E#*F#6 Accés cuina 2,000 3,200 2,700 17,280

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,850 2,700 9,990

C#*D#*E#*F#8 Cuina 2,000 3,000 2,700 16,200

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,950 2,700 21,330

C#*D#*E#*F#10 Bar 2,000 3,100 3,000 18,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,800 3,000 10,800

C#*D#*E#*F#12 Magatzem Bar 2,000 1,250 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,800 3,000 10,800

T15 Planta Primera

C#*D#*E#*F#16 Tallers, piques 2,000 0,600 1,200 1,440

TOTAL AMIDAMENT 151,470

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat5 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Passadis accés menjador 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 Menjador - Cuina 1,000 6,100 3,000 18,300

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,500 3,000 22,500

C#*D#*E#*F#6 Revestiment ascensor 1,000 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#8 Revestimant Serveis 1,000 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,800 3,700 21,460

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,500 3,700 9,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,800 3,700 14,060

C#*D#*E#*F#12 Oficines 1,000 6,500 3,000 19,500

C#*D#*E#*F#13 Accés 1,000 6,500 3,000 19,500

T15 Planta Primera

C#*D#*E#*F#16 Passadis banys 2,000 7,350 3,000 44,100

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,500 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#18 Magatzem Sala Polivalent 1,000 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#19 3,000 3,500 3,000 31,500

C#*D#*E#*F#20 3,000 0,800 3,000 7,200

C#*D#*E#*F#21 Sala Polivalent 1,000 6,000 6,000 36,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 9,500 6,000 57,000

C#*D#*E#*F#23 Vestibul - Aula Cuina 1,000 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#24 1,000 1,200 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#25 Aula 1,000 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#26 1,000 4,500 3,000 13,500

C#*D#*E#*F#27 Ascensors 2,000 2,000 3,440 13,760

C#*D#*E#*F#28 Escala 1,000 3,200 3,440 11,008

C#*D#*E#*F#29 1,000 5,400 3,440 18,576

T31 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#32 Revestiment ascensor 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#33 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#34 Magatzem 1 2,000 4,650 2,200 20,460

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,850 2,200 6,270

C#*D#*E#*F#36 Magatzem 2 1,000 2,000 2,480 4,960

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,500 2,480 3,720

C#*D#*E#*F#38 1,000 5,000 2,480 12,400

C#*D#*E#*F#39 Passadis 2,000 5,200 2,200 22,880

C#*D#*E#*F#40 2,000 2,500 2,200 11,000

TOTAL AMIDAMENT 544,824

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades
DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta amb tractament per exteriors

6 E865UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 133

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 PA-01 1,000 7,600 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,600 3,000 15,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,600 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,800 3,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 Nitxo 2,000 3,970 0,400 3,176

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 0,400 0,960

T9 Planta Primera

C#*D#*E#*F#10 PA-03 1,000 5,710 3,000 17,130

C#*D#*E#*F#11 PA-02 1,000 6,900 3,000 20,700

C#*D#*E#*F#12 Laterals 4,000 0,880 3,000 10,560

C#*D#*E#*F#13 PA-04' 1,000 6,050 3,000 18,150

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,300 3,000 6,900

C#*D#*E#*F#15 1,000 0,920 0,890 0,819

C#*D#*E#*F#16 1,000 6,540 3,000 19,620

C#*D#*E#*F#17 PA-05 1,000 4,420 3,300 14,586

C#*D#*E#*F#18 1,000 0,480 3,300 1,584

C#*D#*E#*F#19 1,000 0,580 3,300 1,914

TOTAL AMIDAMENT 182,099

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb
portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM
de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

7 E865UU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 PA-02 1,000 6,880 3,000 20,640

C#*D#*E#*F#3 PA-03 1,000 5,700 3,000 17,100

C#*D#*E#*F#4 PA-05 1,000 4,420 3,300 14,586

C#*D#*E#*F#10 PA-06 2,000 2,300 2,300 10,580

C#*D#*E#*F#11 2,000 3,350 2,300 15,410

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,100 2,300 23,460

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,750 2,300 8,050

C#*D#*E#*F#14 PA-06 2,000 0,400 2,300 1,840

C#*D#*E#*F#15 2,000 4,800 2,300 22,080

C#*D#*E#*F#16 2,000 5,100 2,300 23,460

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,750 2,300 8,050

C#*D#*E#*F#18 PA-06 1,000 0,400 2,300 0,920

C#*D#*E#*F#19 1,000 4,500 2,300 10,350

C#*D#*E#*F#20 1,000 5,500 2,300 12,650

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,750 2,300 4,025

C#*D#*E#*F#22 PA-07 3,000 1,520 2,300 10,488

C#*D#*E#*F#23 3,000 1,550 2,300 10,695

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 134

TOTAL AMIDAMENT 214,384

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades
DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

8 E865UU12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 PA-04 1,000 4,740 3,000 14,220

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,800 3,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 19,020

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb
portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM
de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

9 E865UU13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 PA-04 1,000 4,740 3,000 14,220

C#*D#*E#*F#6 PA-08 1,000 1,700 2,300 3,910

TOTAL AMIDAMENT 18,130

m2 Pintat de paraments verticals amb dues mans d'imprimació epoxi i dues mans d'acabat, color a escollir per DF , acabat
brillant o mate, textura llisa, (rendimient de 0,6 kg/m² cada ma); sobre paramento interior.

10 E894UPM2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Servei 1 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,800 2,500 14,000

C#*D#*E#*F#4 Servei 2 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,800 2,500 14,000

C#*D#*E#*F#6 Servei minus 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,300 2,500 11,500

T9 Planta Primera

C#*D#*E#*F#10 Servei 1 2,000 2,300 2,500 11,500

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,400 2,500 12,000

C#*D#*E#*F#12 Servei minus 2,000 1,950 2,500 9,750

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,400 2,500 12,000

C#*D#*E#*F#14 Servei 2 2,000 2,300 2,500 11,500

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,400 2,500 12,000

T17 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#18 Servei minus 2,000 3,900 2,200 17,160

C#*D#*E#*F#19 2,000 1,700 2,200 7,480

C#*D#*E#*F#20 Abocador 2,000 3,000 2,200 13,200

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,250 2,200 5,500

TOTAL AMIDAMENT 181,590

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 135

m2 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes
de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un
cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

11 E83KRR10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Enmarcat de lluernari 2,000 4,850 0,500 4,850

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 0,500 3,800

TOTAL AMIDAMENT 8,650

ut Formació de pales en zona lluernari realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, reacció al foc B-s3 d0,
treballat al taller, de dimensions 3800x500x69 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, inclou remats de fusta de làrix
bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un
cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat, tant ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

12 E83KRR11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Enmarcat de lluernari 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTALCAPÍTOL (1) (1) 02
ACABATS DE PAVIMENTSTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM1 E225T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM2 E921201L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 136

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 0,300 12,750

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 0,300 94,500

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 0,300 -2,475

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 0,300 -2,415

TOTAL AMIDAMENT 102,360

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir3 E7B11AA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

4 E9234B91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada no adherida5 E7B21E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
amb bomba, realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de porus.

6 E93628B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 137

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

7 E9Z4AA18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8 E7C2E771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#2 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

3 A deduir

C#*D#*E#*F#4 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#5 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

TOTAL AMIDAMENT 341,200

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:69 E93A14D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Zona cuina - vestuari i bany 1,000 8,500 5,000 42,500

C#*D#*E#*F#3 Zona menjador - accés i direcció 1,000 15,000 21,000 315,000

4 A deduir

C#*D#*E#*F#5 Passadis -1,000 5,500 1,500 -8,250

C#*D#*E#*F#6 Recepció -1,000 3,500 2,300 -8,050

T8 Planta Primera

9 Paviment de gres 60x60 cm

C#*D#*E#*F#10 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#12 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

T14 Planta Desdoblada

15 Paviment de gres 60x60 cm

C#*D#*E#*F#16 Servei minus 1,000 1,700 3,900 6,630

C#*D#*E#*F#17 Passadis 1,000 1,550 1,350 2,093

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,400 1,200 6,480

19 0,000

20 Paviment de gres 40x40 cm 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 138

C#*D#*E#*F#21 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#22 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#23 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 407,681

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:610 E93A1U12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Vestuari Cuina 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#3 Servei Casal 1 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#4 Servei Casal 2 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#5 Servei minus 1,000 2,300 2,000 4,600

C#*D#*E#*F#6 Servei públic 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#7 Bar 1,000 1,250 1,800 2,250

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,100 1,800 5,580

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#12 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#13 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

T15 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#16 Servei minus 1,000 1,700 3,900 6,630

C#*D#*E#*F#17 Passadis 1,000 1,550 1,350 2,093

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,400 1,200 6,480

TOTAL AMIDAMENT 63,598

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix, col·locades no adherides11 E7C2P201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

2 Terratzo

C#*D#*E#*F#3 Magatzem Sala Polivalent 1,000 3,250 2,500 8,125

C#*D#*E#*F#4 Sala Polivalent 1,000 8,500 8,200 69,700

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#6 Passadis tallers 1,000 15,000 1,800 27,000

C#*D#*E#*F#7 Tallers 1,000 15,000 8,000 120,000

C#*D#*E#*F#8 Distribuidor escala 1,000 8,300 4,000 33,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,300 2,500 8,250

C#*D#*E#*F#10 Passadis 1,000 1,200 4,400 5,280

C#*D#*E#*F#11 Taller de cuina 1,000 4,800 4,500 21,600

C#*D#*E#*F#12 Distribuidor taller cuina 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#13 Passadis accés escala 1,000 7,350 1,500 11,025

15 Paviment de gres 60x60 cm

EUR
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C#*D#*E#*F#16 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#17 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#18 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

T20 Planta Desdoblada

21 Terratzo

C#*D#*E#*F#22 Vestibul escala-ascensor 1,000 3,200 1,500 4,800

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,000 1,500 3,000

25 Paviment de gres 60x60 cm

C#*D#*E#*F#26 Servei minus 1,000 1,700 3,900 6,630

C#*D#*E#*F#27 Passadis 1,000 1,550 1,350 2,093

C#*D#*E#*F#28 1,000 5,400 1,200 6,480

30 Paviment de gres 40x40 cm

C#*D#*E#*F#31 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#32 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#33 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 433,961

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, per a ús interior intens, amb un àrid de fins a 6 mm.

12 E9C1143B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Menjador 1,000 6,100 6,500 39,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,800 6,000 34,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 11,500 86,250

C#*D#*E#*F#5 Passadis 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#6 Sala Reunions i Direcció 1,000 5,000 5,500 27,500

C#*D#*E#*F#7 Recepció Casal 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#8 Distibuidor escala 1,000 5,000 7,200 36,000

C#*D#*E#*F#9 Accés ascensor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#10 Sota escala 1,000 5,200 3,600 18,720

C#*D#*E#*F#11 Passadis Serveis 1,000 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#12 Passadis Casal 1,000 3,900 1,550 6,045

13 Escala

C#*D#*E#*F#14 Replà 1 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#15 Replà 2 1,000 1,500 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#16 Replà 3 1,000 1,500 1,800 2,700

T18 Planta Primera

C#*D#*E#*F#19 Magatzem Sala Polivalent 1,000 3,250 2,500 8,125

C#*D#*E#*F#20 Sala Polivalent 1,000 8,500 8,200 69,700

C#*D#*E#*F#21 1,000 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#22 Passadis tallers 1,000 15,000 1,800 27,000

C#*D#*E#*F#23 Tallers 1,000 15,000 8,000 120,000
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C#*D#*E#*F#24 Distribuidor escala 1,000 8,300 4,000 33,200

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,300 2,500 8,250

C#*D#*E#*F#26 Passadis 1,000 1,200 4,400 5,280

C#*D#*E#*F#27 Taller de cuina 1,000 4,800 4,500 21,600

C#*D#*E#*F#28 Distribuidor taller cuina 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#29 Passadis accés escala 1,000 7,350 1,500 11,025

T31 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#32 Vestibul escala-ascensor 1,000 3,200 1,500 4,800

C#*D#*E#*F#33 1,000 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 648,815

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra13 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Menjador 1,000 6,100 6,500 39,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,800 6,000 34,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 11,500 86,250

C#*D#*E#*F#5 Passadis 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#6 Sala Reunions i Direcció 1,000 5,000 5,500 27,500

C#*D#*E#*F#7 Recepció Casal 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#8 Distibuidor escala 1,000 5,000 7,200 36,000

C#*D#*E#*F#9 Accés ascensor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#10 Sota escala 1,000 5,200 3,600 18,720

C#*D#*E#*F#11 Passadis Serveis 1,000 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#12 Passadis Casal 1,000 3,900 1,550 6,045

13 Escala

C#*D#*E#*F#14 Replà 1 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#15 Replà 2 1,000 1,500 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#16 Replà 3 1,000 1,500 1,800 2,700

T18 Planta Primera

C#*D#*E#*F#19 Magatzem Sala Polivalent 1,000 3,250 2,500 8,125

C#*D#*E#*F#20 Sala Polivalent 1,000 8,500 8,200 69,700

C#*D#*E#*F#21 1,000 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#22 Passadis tallers 1,000 15,000 1,800 27,000

C#*D#*E#*F#23 Tallers 1,000 15,000 8,000 120,000

C#*D#*E#*F#24 Distribuidor escala 1,000 8,300 4,000 33,200

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,300 2,500 8,250

C#*D#*E#*F#26 Passadis 1,000 1,200 4,400 5,280

C#*D#*E#*F#27 Taller de cuina 1,000 4,800 4,500 21,600

C#*D#*E#*F#28 Distribuidor taller cuina 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#29 Passadis accés escala 1,000 7,350 1,500 11,025

T31 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#32 Vestibul escala-ascensor 1,000 3,200 1,500 4,800

EUR
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C#*D#*E#*F#33 1,000 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 648,815

m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires
davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8

14 E9V2A5RN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 9,000 2,500 22,500

C#*D#*E#*F#4 24,000 1,200 28,800

TOTAL AMIDAMENT 76,800

m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15 E9VZ1211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 9,000 2,500 22,500

C#*D#*E#*F#4 24,000 1,200 28,800

TOTAL AMIDAMENT 76,800

m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica
amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

16 E5Z26U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Panta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Residus 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#4 Cuina 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#6 Servei Cuina 1,000 1,950 1,750 3,413

T8 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#11 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,536

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

17 E71197C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Panta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Residus 1,000 1,500 2,800 4,200

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#4 Cuina 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#6 Servei Cuina 1,000 1,950 1,750 3,413

T8 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#11 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,536

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:618 E93A13D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Panta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Residus 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#4 Cuina 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#6 Servei Cuina 1,000 1,950 1,750 3,413

T8 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#11 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,536

m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de
40x40 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a junta continua i a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

19 E9DCU270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Panta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Residus 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#4 Cuina 1,000 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#6 Servei Cuina 1,000 1,950 1,750 3,413

T8 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1 1,000 2,850 4,650 13,253

C#*D#*E#*F#11 Magatzem 2 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,536

EUR
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m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de
60x60 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a trencajunts i l'estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

20 E9DC1M33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Vestuari Cuina 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#3 Servei Casal 1 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#4 Servei Casal 2 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#5 Servei minus 1,000 2,300 2,000 4,600

C#*D#*E#*F#6 Servei públic 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#7 Bar 1,000 1,250 1,800 2,250

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,100 1,800 5,580

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#12 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#13 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

T15 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#16 Servei minus 1,000 1,700 3,900 6,630

C#*D#*E#*F#17 Passadis 1,000 1,550 1,350 2,093

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,400 1,200 6,480

TOTAL AMIDAMENT 63,598

u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

21 ED5154JM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Panta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Accés cuina 1,000 1,000

T6 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#7 Abocador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Magatzem 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Magatzem 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir cantells de paviments ceràmics, de longitud 250 cm,
alçària 16 mm, col.locat amb ciment cola.

22 E9Z5UAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pas de porta 7,000 1,000 7,000

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Pas de porta 2,000 1,000 2,000
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T7 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#8 Pas de porta 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques23 E9UAU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Menjador - cuina 1,000 6,100 6,100

C#*D#*E#*F#3 Menjador perimetre exterior 1,000 24,500 24,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,500 9,500

C#*D#*E#*F#5 Menjador - bar 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#7 Menjador - mòdul bany 1,000 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 Direcció 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#12 Recepció Casal 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#14 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#16 Bar, interior 2,000 3,100 6,200

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,450 4,900

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,250 2,500

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,450 4,900

C#*D#*E#*F#20 Accés Casal 2,000 8,500 17,000

C#*D#*E#*F#21 2,000 9,000 18,000

C#*D#*E#*F#22 Passadis banys 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#24 Sota escala 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#26 Passadis accés menjador 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#27 2,000 1,500 3,000

T29 Planta Primera

C#*D#*E#*F#30 Magatzem sala polivalent 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#31 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#32 Sala Polivalent 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#33 2,000 8,200 16,400

C#*D#*E#*F#34 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#35 Passadis 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#36 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#37 Tallers 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#38 1,000 10,000 10,000

EUR
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C#*D#*E#*F#39 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#40 1,000 11,500 11,500

C#*D#*E#*F#41 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#42 Vestibul ascensor i escala 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#43 Tancament Aula Cuina 1,000 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#44 Passadis Aula Cuina 2,000 4,400 8,800

C#*D#*E#*F#45 Aula Cuina 1,000 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#46 1,000 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#47 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#48 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#49 Passadis Banys i accés Aula Cuina 2,000 7,350 14,700

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#51 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#52 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#53 Serveis 1 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#54 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#55 Servei minus 2,000 1,950 3,900

C#*D#*E#*F#56 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#57 Serveis 2 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#58 2,000 2,300 4,600

T60 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#61 Servei 2,000 3,900 7,800

C#*D#*E#*F#62 2,000 1,700 3,400

C#*D#*E#*F#63 Passadis 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#64 2,000 5,200 10,400

C#*D#*E#*F#65 Abocador 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#66 2,000 1,250 2,500

C#*D#*E#*F#67 Vestibul ascensor 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#68 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#69 1,000 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#70 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#71 Magatzem 1 2,000 2,850 5,700

C#*D#*E#*F#72 2,000 4,650 9,300

C#*D#*E#*F#73 Magatzem 2 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#74 2,000 7,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 475,500

m Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques

24 E9UAU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 9,000 2,500 22,500
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C#*D#*E#*F#4 24,000 1,200 28,800

TOTAL AMIDAMENT 76,800

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

25 E9GZA524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 7,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall,
instal·lat encastat al paviment

26 E9JEG300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baja

C#*D#*E#*F#2 Accés 1,000 6,500 1,750 11,375

TOTAL AMIDAMENT 11,375

m Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable acabat polit, de 30x30 mm, col.locat de forma invertida, per
col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques.

27 E9UAUPR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baja

C#*D#*E#*F#2 Accés 2,000 6,500 13,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,750 3,500

TOTAL AMIDAMENT 16,500
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5
de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 E844A220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Menjador 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,500 2,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,300 2,000 10,600
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C#*D#*E#*F#7 1,000 5,100 2,000 10,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,900 2,000 9,800

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,700 2,000 9,400

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,700 2,000 9,400

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,000 5,000

T13 Planta Primera

C#*D#*E#*F#14 Aula Cuina 1,000 5,000 5,500 27,500

C#*D#*E#*F#15 Sala polivalent 1,000 6,000 4,500 27,000

C#*D#*E#*F#16 Tallers 1,000 15,000 8,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 274,700

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 E8443260LNUZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Armari de residus 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,400 4,080

C#*D#*E#*F#4 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#5 Cuina 1,000 3,000 4,100 12,300

C#*D#*E#*F#6 Passadis Cuina 1,000 3,900 1,600 6,240

C#*D#*E#*F#7 Passadis banys 1,000 2,600 1,500 3,900

C#*D#*E#*F#8 Menjador franjes 1,000 6,100 1,500 9,150

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,100 0,600 3,660

C#*D#*E#*F#10 1,000 6,100 0,600 3,660

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,800 0,600 3,480

C#*D#*E#*F#12 1,000 5,600 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#13 1,000 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,200 0,600 3,120

C#*D#*E#*F#15 1,000 5,000 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#17 Tira menjador - bar 1,000 11,000 0,300 3,300

C#*D#*E#*F#18 Bar 1,000 2,000 10,500 21,000

C#*D#*E#*F#19 Interior Bar 1,000 2,000 3,100 6,200

C#*D#*E#*F#20 Passadis junt façana 1,000 2,000 1,850 3,700

C#*D#*E#*F#21 Despatx 1,000 5,000 5,500 27,500

C#*D#*E#*F#22 Recepció casal 1,000 5,000 2,500 12,500

T24 Planta Primera

C#*D#*E#*F#25 Sala Polivalent 1,000 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#26 1,000 9,000 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#27 1,000 6,000 1,800 10,800

C#*D#*E#*F#28 1,000 7,800 3,000 23,400

C#*D#*E#*F#29 Zona escala 1,000 10,500 8,000 84,000

C#*D#*E#*F#30 A deducir lluernari -1,000 3,500 4,500 -15,750
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C#*D#*E#*F#31 Passadis 1,000 7,350 1,500 11,025

C#*D#*E#*F#32 1,000 7,000 1,200 8,400

C#*D#*E#*F#33 Aula cuina 1,000 7,000 0,500 3,500

T35 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#36 Passadis 1,000 1,550 1,350 2,093

C#*D#*E#*F#37 1,000 5,200 1,200 6,240

C#*D#*E#*F#38 Bany 1,000 3,900 1,700 6,630

C#*D#*E#*F#39 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

TOTAL AMIDAMENT 314,878

m2 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada
(BA) ref. P013020004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO de PLACO , entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3 E844UUU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Polivalent 1,000 5,200 8,000 41,600

TOTAL AMIDAMENT 41,600

m2 Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre

4 E84A5D1L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Servei Cuina 1,000 1,800 1,950 3,510

C#*D#*E#*F#3 Vestuari 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#4 Servei casal 1 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#5 Servei casal 2 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#6 Servei minus 1 1,000 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#7 Servei minus 2 1,000 2,800 1,800 5,040

T9 Planta Primera

C#*D#*E#*F#10 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#12 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

TOTAL AMIDAMENT 44,075

m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per plaques hidrofugues del mateix gruix5 E65ZUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Armari de residus 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#3 Cambra neveres 1,000 1,700 2,400 4,080

C#*D#*E#*F#4 Accés cuina 1,000 3,200 1,850 5,920

C#*D#*E#*F#5 Cuina 1,000 3,000 4,100 12,300

EUR
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T7 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#8 Bany 1,000 3,900 1,700 6,630

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 3,000 1,250 3,750

TOTAL AMIDAMENT 36,880

ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de
13 mm de gruix,  col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

6 E83FUU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala polivalent 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 26,500

ut Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta màxima de 2 mm, perimetre d'alumini
de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del
fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols,
tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del procès fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

7 E844TR02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria
de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de
cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar.

8 E652UT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb
fixacions mecàniques

9 E7C9T8J4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Menjador 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,500 2,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,300 2,000 10,600
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C#*D#*E#*F#7 1,000 5,100 2,000 10,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,900 2,000 9,800

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,700 2,000 9,400

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,700 2,000 9,400

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,000 5,000

T13 Planta Primera

C#*D#*E#*F#14 Aïllament de coberta part inferior 1,000 1,500 5,000 7,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 17,000 14,000 238,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 5,000 1,500 7,500

T19 Cel ras Seveis

T20 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#21 Servei Cuina 1,000 1,800 1,950 3,510

C#*D#*E#*F#22 Vestuari 1,000 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#23 Servei casal 1 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#24 Servei casal 2 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#25 Servei minus 1 1,000 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#26 Servei minus 2 1,000 2,800 1,800 5,040

27 0,000

T28 Planta Primera

C#*D#*E#*F#29 Servei 1 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#30 Servei minus 1,000 1,950 2,300 4,485

C#*D#*E#*F#31 Servei 2 1,000 2,400 2,300 5,520

TOTAL AMIDAMENT 397,275

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat10 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cel ras perforat 1,000 274,700 274,700

C#*D#*E#*F#2 Cel ras llis 1,000 314,878 314,878

C#*D#*E#*F#3 Fosejat 1,000 26,500 26,500

TOTAL AMIDAMENT 616,078

m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

11 E898A240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 CV1.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1 E65264DY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Divisoria entre habitatges 2,000 5,800 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#3 Divisoria entre habitatges 1,000 5,800 2,750 15,950

T5 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#6 Divisoria entre habitatges 2,000 5,800 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#7 Divisoria entre habitatges 1,000 5,800 2,750 15,950

T9 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#10 Divisoria entre habitatges 2,000 5,800 2,750 31,900

C#*D#*E#*F#11 Divisoria entre habitatges 1,000 5,800 2,750 15,950

TOTAL AMIDAMENT 143,550

m2 CV2.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

2 E65264AY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Tancament lateral habitatge-passadis 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#3 Tancament frontal habitatges-passadis 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#4 Tancament armari instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,500 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#6 Tancament caixo instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#8 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#9 Tancament habitatges frontal-passadis 1,000 12,800 2,750 35,200

C#*D#*E#*F#10 Armari instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,300 2,750 6,325

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,400 2,750 2,200

T14 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#15 Tancament lateral habitatge-passadis 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#16 Tancament frontal habitatges-passadis 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#17 Tancament armari instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#18 2,000 0,500 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#19 Tancament caixo instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#21 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#22 Tancament habitatges frontal-passadis 1,000 14,500 2,750 39,875
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C#*D#*E#*F#23 Armari instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,300 2,750 6,325

C#*D#*E#*F#25 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#26 3,000 0,400 2,750 3,300

T28 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#29 Tancament lateral habitatge-passadis 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#30 Tancament frontal habitatges-passadis 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#31 Tancament armari instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#32 2,000 0,500 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#33 Tancament caixo instal.lacions 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#35 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#36 Tancament habitatges frontal-passadis 1,000 14,500 2,750 39,875

C#*D#*E#*F#37 Armari instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,300 2,750 6,325

C#*D#*E#*F#39 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#40 3,000 0,400 2,750 3,300

TOTAL AMIDAMENT 328,625

m2 CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1
placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W

3 E65262AY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Recepció - passadis 1,000 3,500 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,300 3,500 8,050

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Tancament bany 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#7 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#8 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#9 Bany 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,300 2,750 3,575

C#*D#*E#*F#11 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#12 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#13 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#14 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#15 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#16 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#17 Bany 1,000 2,600 2,750 7,150

T19 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#20 Tancament bany 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#21 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

EUR
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C#*D#*E#*F#22 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#23 Bany 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#24 1,000 1,300 2,750 3,575

C#*D#*E#*F#25 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#26 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#27 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#28 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#29 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#30 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#31 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#32 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#33 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

T35 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#36 Tancament bany 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#37 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#38 Costella cuina 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#39 Bany 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#40 1,000 1,300 2,750 3,575

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#42 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#43 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#44 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#45 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#46 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#47 Bany 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#48 Tancament habitacions 1,000 6,000 2,750 16,500

C#*D#*E#*F#49 Divisoria entre habitacions 1,000 4,000 2,750 11,000

TOTAL AMIDAMENT 351,400

m2 CV4.- Paredó recolzat divisori de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

4 E614GPAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Abocador 2,000 2,600 2,750 14,300

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 Abocador 2,000 2,600 2,750 14,300

T7 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#8 Abocador 2,000 2,600 2,750 14,300

TOTAL AMIDAMENT 42,900

m2 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-20, de 240x115x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

5 E612EM15

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Escala residencia - magatzem 1,000 5,200 3,500 18,200

C#*D#*E#*F#3 Ull d'escala 1,000 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,200 3,000 6,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,200 1,750 2,100

C#*D#*E#*F#6 Tancament escala - passadis 1,000 3,800 3,500 13,300

C#*D#*E#*F#7 Escala - hall accés 1,000 2,900 3,500 10,150

C#*D#*E#*F#8 Porta passadis 1,000 1,500 3,500 5,250

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Tancament ascensor 1,000 2,500 3,140 7,850

C#*D#*E#*F#12 Tancament lateral ascensor 2,000 2,000 3,140 12,560

C#*D#*E#*F#13 Tancament lateral escala 1,000 7,200 3,140 22,608

T15 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#16 Tancament ascensor 1,000 3,500 3,140 10,990

C#*D#*E#*F#17 Tancament lateral ascensor 2,000 2,000 3,140 12,560

C#*D#*E#*F#18 Tancament lateral escala 1,000 5,500 3,140 17,270

C#*D#*E#*F#19 Vestibul independencia bugaderia 1,000 3,000 3,140 9,420

C#*D#*E#*F#20 Tancament  bugaderia 1,000 6,000 3,140 18,840

C#*D#*E#*F#21 Divisoria escala - vestibul
independencia

1,000 2,500 3,140 7,850

T23 Planta Segona

C#*D#*E#*F#24 Tancament ascensor - vestibul 1,000 5,000 2,750 13,750

C#*D#*E#*F#25 Lateral ascensor 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#26 Divisio interior armari 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#27 Tancament vestibul - frontal abocador 1,000 5,400 2,750 14,850

C#*D#*E#*F#28 Tancament lateral vestibul 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#29 Divisió escala - abocador 1,000 3,800 2,750 10,450

C#*D#*E#*F#30 Tancament interior habitatge 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#32 Divisoria Abocador - Caixó 1,000 2,550 2,750 7,013

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 Tancament ascensor - vestibul 1,000 5,000 2,750 13,750

C#*D#*E#*F#36 Lateral ascensor 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#37 Divisio interior armari 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#38 Tancament vestibul - frontal abocador 1,000 5,400 2,750 14,850

C#*D#*E#*F#39 Tancament lateral vestibul 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#40 Divisió escala - abocador 1,000 3,800 2,750 10,450

C#*D#*E#*F#41 Divisoria Abocador - Caixó 1,000 2,550 2,750 7,013

T43 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#44 Tancament ascensor - vestibul 1,000 5,000 2,750 13,750

C#*D#*E#*F#45 Lateral ascensor 1,000 1,800 2,750 4,950

C#*D#*E#*F#46 Divisio interior armari 1,000 0,600 2,750 1,650

C#*D#*E#*F#47 Tancament vestibul - frontal abocador 1,000 5,400 2,750 14,850
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C#*D#*E#*F#48 Tancament lateral vestibul 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#49 Divisió escala - abocador 1,000 3,800 2,750 10,450

C#*D#*E#*F#50 Divisoria Abocador - Caixó 1,000 2,550 2,750 7,013

T52 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#53 Tancament ascensor 1,000 2,200 2,400 5,280

C#*D#*E#*F#54 Tancament lateral ascensor 2,000 2,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#55 Tancament escala 1,000 5,500 2,400 13,200

C#*D#*E#*F#56 Magatzem 1,000 2,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#57 Caixó instal.lacions 1,000 2,500 2,400 6,000

TOTAL AMIDAMENT 411,217

m2 CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de
70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

6 E83E14HB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta desdoblada

C#*D#*E#*F#2 Tancament escala 1,000 2,200 2,480 5,456

T4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Tancament interior habitatge 1,000 2,000 2,480 4,960

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 2,480 4,960

TOTAL AMIDAMENT 15,376

m2 TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca, (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb paper kraft

7 E83E14GB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Recepció 2,000 0,300 3,500 2,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,600 3,500 2,100

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m2 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix laminat (tàbic 25+90+48+15+15 +15), amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant CH d'amplària de 90 mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària 90
mm, fixats mecànicament, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de
gruix, aplacat per una cara interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de gruix, i per la cara exterior per tres
plaques foc de guix laminat de 15 mm. de gruix, colocat amb fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de juntes
acústiques perimetrals, juntes intumescents, massilla i cinta per a juntes, visos.

8 E652UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#3 Armari instal.lacions 2,000 1,400 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,800 2,750 4,400
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T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#8 Armari instal.lacions 2,000 1,400 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,800 2,750 4,400

T11 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#12 Tancament caixó bany 2,000 1,200 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#13 Armari instal.lacions 2,000 1,400 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#14 2,000 0,800 2,750 4,400

TOTAL AMIDAMENT 56,100

m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per plaques hidrofugues del mateix gruix9 E65ZUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

2 Habitatges Simples

C#*D#*E#*F#3 Cuina 2,000 1,800 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,600 2,750 3,300

C#*D#*E#*F#5 Bany 1 2,000 2,850 2,750 15,675

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,950 2,750 2,613

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,400 2,750 3,850

C#*D#*E#*F#8 Bany 2 2,000 2,400 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,200 2,750 6,600

10 Habitatges dobles

C#*D#*E#*F#11 Cuines 2,000 1,800 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#12 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#13 Bany 1 2,000 2,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#15 Bany 2 2,000 2,300 2,750 12,650

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#17 Bany 3 Despatx 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,800 2,750 9,900

T20 Planta Tercera

21 Habitatges Simples

C#*D#*E#*F#22 Cuina 2,000 1,800 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#23 2,000 0,600 2,750 3,300

C#*D#*E#*F#24 Bany 1 2,000 2,850 2,750 15,675

C#*D#*E#*F#25 1,000 0,950 2,750 2,613

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,400 2,750 3,850

C#*D#*E#*F#27 Bany 2 2,000 2,400 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,200 2,750 6,600

29 Habitatges dobles

C#*D#*E#*F#30 Cuines 3,000 1,800 2,750 14,850

C#*D#*E#*F#31 6,000 0,600 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#32 Bany 1 2,000 2,000 2,750 11,000
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C#*D#*E#*F#33 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#34 Bany 2 2,000 2,300 2,750 12,650

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#36 Bany 3 Despatx 2,000 2,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,800 2,750 9,900

T39 Planta Quarta

40 Habitatges Simples

C#*D#*E#*F#41 Cuina 2,000 1,800 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#42 2,000 0,600 2,750 3,300

C#*D#*E#*F#43 Bany 1 2,000 2,850 2,750 15,675

C#*D#*E#*F#44 1,000 0,950 2,750 2,613

C#*D#*E#*F#45 1,000 1,400 2,750 3,850

C#*D#*E#*F#46 Bany 2 2,000 2,400 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#47 2,000 1,200 2,750 6,600

48 Habitatges dobles

C#*D#*E#*F#49 Cuines 3,000 1,800 2,750 14,850

C#*D#*E#*F#50 6,000 0,600 2,750 9,900

C#*D#*E#*F#51 Bany 1 2,000 2,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#52 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#53 Bany 2 2,000 2,300 2,750 12,650

C#*D#*E#*F#54 2,000 1,600 2,750 8,800

C#*D#*E#*F#55 Bany 3 Despatx 2,000 2,000 2,750 11,000

C#*D#*E#*F#56 2,000 1,800 2,750 9,900

TOTAL AMIDAMENT 420,889

ut Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la
dels tubs passacables, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els tancament segons descripció de projecte.

10 E652I300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
OBERTURESTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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ut PF-01.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges de dimensions totals 90x230 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb una tarja superior fixa de 80x20 cm, realitzat tot el
conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat, per les dues
cares, lacat amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el revestiment aplacat del
passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del
mateix color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix color, juntes de
goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany
exterior de seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

1 EAQAUF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-01 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

ut PF-02.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges adaptat, de dimensions totals 100x230 cm,
formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb una tarja superior fixa de 90x20 cm,
realitzat tot el conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8
mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares, lacat amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el revestiment aplacat del
passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del
mateix color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix color, juntes de
goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany
exterior de seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

2 EAQAUF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-02 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PF-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions 144x300 cm, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada
amb acabat xapat amb melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments,
guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

3 EAQFUF04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF-04.- Subministre i col·locació de porta corredissa interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra aproximat de 168x300
cm, porta d'una fulla corredissa formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm,
acabat lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida acabat mate.
Inclou la guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
No inclou el envidrament.

4 EAQDUF25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 PF-04 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PV-01.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament recepció dels Allotjaments, de dimensions totals 200x190 cm,
format per un tancament fix de vidre 6+6 mm, de 200x140 cm, col.locat amb silicona, sobre estructura oculta de perfils en
U d'acer inoxidable, i tancament interior amb reixa anti - intrusió d'acer lacat, color a escollir per DF, amb torn motoritzat
amb clau interior recepció.
Inclou la formació de taulell de recepció amb fusta massisa de mateix color i to que el revestiment de la pared, acabat
envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de estructures de suport, premarcs, ferratges, guies de guiatge de la persiana i tots els elements
necessaris.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

5 EAM1UV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PV-01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions 90x215 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de
30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

6 EAQDUF50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 80x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 90x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

7 EAQDUF52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

ut P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 85x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 95x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

8 EAQDUF53

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 130x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

9 EAQDUF55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut P-07.- Subministre i col.locació de conjunt de portes corredisses de fusta acabat lacat, per un forat de porta 166x210 cm,
amb dos xàsis integrats al tàbic, formada per dues portes d'una fulla corredissa de 93x215 cm cada una, i un gruix de 40
mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

10 EAQDUF56

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 45-c5, per un pas de 80x210 cm,
d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

11 EASAEI07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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ut P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 80x210 cm,
d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

12 EASAEI08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 90x210 cm,
d'una fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

13 EASAEI09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut P-03rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de
160x210 cm, de dues fulles batents de 160x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al
paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de
manetes acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

14 EASAEI10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

15 EC151D01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF-04 1,000 1,600 2,900 4,640

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 162

C#*D#*E#*F#2 PV-01 1,000 2,000 1,400 2,800

C#*D#*E#*F#3 PV-02 1,000 1,400 2,900 4,060

C#*D#*E#*F#4 PV-03 1,000 2,600 2,900 7,540

TOTAL AMIDAMENT 19,040

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIATITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col.locació de barana inclinada escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt sintetic color a
escollir DF, formada per un travesser superior i inferior formada per una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm,
separades cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació
a obra amb el minim de soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i elements
necessaris per la correcta col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons
detalls de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

1 EB12U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#3 9,000 3,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 40,100

m Subministre i col.locació de barana escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt sintetic color a escollir DF,
formada per un travesser superior i inferior formada per una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades
cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra
amb el minim de soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i elements
necessaris per la correcta col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons
detalls de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

2 EB12U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 19,580 19,580

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,890 3,890

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,670 2,670

TOTAL AMIDAMENT 26,140

m2 Panell absorbent prefabricat de plancha perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en
panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col·locació, tot el conjunt acabat pintat color a escollir per DF. Inclou la
formació de portes batents segons projecte.

3 E7CPA500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,500 2,750 15,125

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 2,750 13,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,500 2,750 34,375

TOTAL AMIDAMENT 63,250

EUR
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ut Subministre i col.locació de porta amb realitzat amb el mateix panell absorbent, plancha perforada prelacada i llana de roca
amb vel protector interior, de 50 mm gruix, de dimensions de pas de 90x210 cm, amb material auxiliar de col·locació, tot el
conjunt acabat pintat color a escollir per DF.segons projecte.

4 E7CPUA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
i cargols

5 E443J13D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 kg/ml

2 Tub # 60x60x4 mm

C#*D#*E#*F#3 Muntant inferior 1,000 5,500 7,000 38,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 12,500 7,000 87,500

C#*D#*E#*F#6 Muntant superior 1,000 5,500 7,000 38,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,500 7,000 87,500

C#*D#*E#*F#9 Muntants verticals 19,000 2,750 7,000 365,750

C#*D#*E#*F#10 Estructura de suport sostre 1,000 5,500 7,000 38,500

TOTAL AMIDAMENT 726,250

m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 E8940BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

2 Tub # 60x60x4 mm

C#*D#*E#*F#3 Muntant inferior 1,000 5,500 0,240 1,320

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 0,240 1,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 12,500 0,240 3,000

C#*D#*E#*F#6 Muntant superior 1,000 5,500 0,240 1,320

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 0,240 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,500 0,240 3,000

C#*D#*E#*F#9 Muntants verticals 19,000 2,750 0,240 12,540

C#*D#*E#*F#10 Estructura de suport sostre 1,000 5,500 0,240 1,320

TOTAL AMIDAMENT 24,900

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2
plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques

7 E8N9SJ1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xapa superior 1,000 5,500 5,500

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

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,500 12,500

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Xapa inferior 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 12,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 46,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICALCAPÍTOL (1) (1) 01
ACABATS INTERIORSTITOL 4 (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle1 E81132B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1 2,000 1,700 2,400 8,160

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,500 2,400 12,000

C#*D#*E#*F#4 Magatzem 2 2,000 4,800 2,400 23,040

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,500 2,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 55,200

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

2 E8122212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,500 3,440 25,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,700 3,440 2,408

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,100 3,440 24,424

C#*D#*E#*F#6 Vestibul ascensor 1,000 3,600 3,440 12,384

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#9 Escala 1,000 5,200 3,440 17,888

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,050 3,440 7,052

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,600 3,440 12,384

C#*D#*E#*F#12 Passadis accés escala 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,750 3,440 12,900

C#*D#*E#*F#14 Accés 1,000 2,910 3,440 10,010

T16 Planta Primera

C#*D#*E#*F#17 Escala 2,000 5,200 3,450 35,880

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,050 3,450 14,145

T20 Planta Desdoblada
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C#*D#*E#*F#21 Escala 2,000 3,500 2,480 17,360

C#*D#*E#*F#22 2,000 5,200 2,480 25,792

C#*D#*E#*F#23 Vestibul bugaderia 1,000 2,150 2,480 5,332

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,800 2,480 6,944

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,400 2,480 3,472

C#*D#*E#*F#26 1,000 3,000 2,480 7,440

C#*D#*E#*F#27 Bugaderia 1,000 5,800 2,480 14,384

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,450 2,480 6,076

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,540 2,480 11,259

C#*D#*E#*F#30 1,000 4,000 2,480 9,920

T32 Planta Segona

C#*D#*E#*F#33 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#34 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#36 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#37 Magatzem 2,000 1,550 2,750 8,525

C#*D#*E#*F#38 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#39 Abocador 2,000 1,550 2,750 8,525

C#*D#*E#*F#40 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#41 Ascensor 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#42 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#43 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#44 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#45 Passadis 1,000 5,300 2,750 14,575

T47 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#48 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#49 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#50 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#51 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#52 Magatzem 1 2,000 1,550 2,750 8,525

C#*D#*E#*F#53 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#54 Magatzem 2 2,000 1,550 2,750 8,525

C#*D#*E#*F#55 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#56 Ascensor 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#57 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#58 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#59 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#60 Passadis 1,000 5,300 2,750 14,575

T62 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#63 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#64 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#65 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#66 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#67 Magatzem 1 2,000 1,550 2,750 8,525
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C#*D#*E#*F#68 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#69 Magatzem 2 2,000 1,550 2,750 8,525

C#*D#*E#*F#70 2,000 2,550 2,750 14,025

C#*D#*E#*F#71 Ascensor 1,000 2,500 2,750 6,875

C#*D#*E#*F#72 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#73 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#74 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#75 Passadis 1,000 5,300 2,750 14,575

TOTAL AMIDAMENT 670,959

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), de dimensions 30x90 cm, color a escollir per DF, amb junta mínima, col·locat a trencajunts, amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

3 E82CUP1J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

2 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#3 Bany 1,000 2,850 2,400 6,840

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,950 2,400 7,080

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000 2,400 2,400

7 Habitatge Sencill 2

C#*D#*E#*F#8 Bany 2,000 2,400 2,400 11,520

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

10 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#11 Bany 2,000 2,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#12 2,000 1,600 2,400 7,680

13 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#14 Bany 2,000 2,300 2,400 11,040

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,600 2,400 7,680

16 Oficina

C#*D#*E#*F#17 Bany 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,800 2,400 8,640

T20 Planta Tercera

21 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#22 Bany 1,000 2,850 2,400 6,840

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,950 2,400 7,080

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,000 2,400 2,400

26 Habitatge Sencill 2

C#*D#*E#*F#27 Bany 2,000 2,400 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,200 2,400 5,760

29 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#30 Bany 2,000 2,000 2,400 9,600
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C#*D#*E#*F#31 2,000 1,600 2,400 7,680

32 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#33 Bany 2,000 2,300 2,400 11,040

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,600 2,400 7,680

35 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#36 Bany 2,000 2,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,600 2,400 7,680

T39 Planta Quarta

40 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 2,850 2,400 6,840

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,950 2,400 7,080

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,000 2,400 2,400

45 Habitatge Sencill 2

C#*D#*E#*F#46 Bany 2,000 2,400 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#47 2,000 1,200 2,400 5,760

48 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#49 Bany 2,000 2,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#50 2,000 1,600 2,400 7,680

51 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#52 Bany 2,000 2,300 2,400 11,040

C#*D#*E#*F#53 2,000 1,600 2,400 7,680

54 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#55 Bany 2,000 2,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#56 2,000 1,600 2,400 7,680

TOTAL AMIDAMENT 272,880

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat4 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,500 3,440 25,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,700 3,440 2,408

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,100 3,440 24,424

C#*D#*E#*F#6 Vestibul ascensor 1,000 3,600 3,440 12,384

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,500 3,440 5,160

C#*D#*E#*F#9 Escala 1,000 5,200 3,440 17,888

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,050 3,440 7,052

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,600 3,440 12,384

C#*D#*E#*F#12 Passadis accés escala 1,000 1,500 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,750 3,000 11,250

C#*D#*E#*F#14 Accés 1,000 2,910 3,000 8,730
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C#*D#*E#*F#15 1,000 7,600 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#16 1,000 8,300 3,000 24,900

C#*D#*E#*F#17 1,000 5,500 3,000 16,500

C#*D#*E#*F#18 1,000 4,500 3,000 13,500

C#*D#*E#*F#19 Recepció Habitatges 2,000 3,550 3,000 21,300

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,300 3,000 13,800

T22 Planta Primera

C#*D#*E#*F#23 Escala 2,000 5,200 3,450 35,880

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,050 3,450 14,145

T26 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#27 Escala 2,000 3,500 2,480 17,360

C#*D#*E#*F#28 2,000 5,200 2,480 25,792

C#*D#*E#*F#29 Vestibul bugaderia 1,000 2,150 2,200 4,730

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,800 2,200 6,160

C#*D#*E#*F#31 1,000 1,400 2,200 3,080

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,000 2,200 6,600

C#*D#*E#*F#33 Bugaderia 1,000 5,800 2,200 12,760

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,450 2,200 5,390

C#*D#*E#*F#35 1,000 4,540 2,200 9,988

C#*D#*E#*F#36 1,000 4,000 2,200 8,800

T38 Planta Segona

C#*D#*E#*F#39 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#40 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#41 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#42 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#43 Magatzem 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#44 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#45 Abocador 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#46 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#47 Ascensor 1,000 2,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#48 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#49 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#50 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#51 Passadis 1 1,000 5,300 2,400 12,720

C#*D#*E#*F#52 Passadis 2 1,000 6,200 2,400 14,880

C#*D#*E#*F#53 Finestra final passadis 2,000 1,200 2,400 5,760

54 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#55 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#56 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#57 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#58 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#59 2,000 2,850 2,640 15,048

C#*D#*E#*F#60 4,000 0,600 2,640 6,336

61 Habitatge Sencill 2
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C#*D#*E#*F#62 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#63 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#64 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#65 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#66 2,000 2,950 2,640 15,576

C#*D#*E#*F#67 2,000 0,600 2,640 3,168

68 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#69 Rebedor-Cuina 2,000 4,100 2,400 19,680

C#*D#*E#*F#70 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#71 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#72 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#73 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#74 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#75 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#76 4,000 0,600 2,640 6,336

77 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#78 Rebedor-Cuina 2,000 3,800 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#79 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#80 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#81 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#82 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#83 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#84 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#85 4,000 0,600 2,640 6,336

86 Habitatge Oficina

C#*D#*E#*F#87 Rebedor 1,000 1,650 2,400 3,960

C#*D#*E#*F#88 2,000 1,900 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#89 Sala 2,000 6,200 2,640 32,736

C#*D#*E#*F#90 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#91 6,000 0,600 2,640 9,504

T93 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#94 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#95 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#96 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#97 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#98 Magatzem 1 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#99 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#100 Magatzem 2 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#101 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#102 Ascensor 1,000 2,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#103 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#104 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#105 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#106 Passadis 1 1,000 5,300 2,400 12,720
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C#*D#*E#*F#107 Passadis 2 1,000 6,200 2,400 14,880

C#*D#*E#*F#108 Finestra final passadis 2,000 1,200 2,400 5,760

109 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#110 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#111 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#112 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#113 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#114 2,000 2,850 2,640 15,048

C#*D#*E#*F#115 4,000 0,600 2,640 6,336

116 Habitatge Sencill 2

C#*D#*E#*F#117 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#118 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#119 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#120 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#121 2,000 2,950 2,640 15,576

C#*D#*E#*F#122 2,000 0,600 2,640 3,168

123 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#124 Rebedor-Cuina 2,000 4,100 2,400 19,680

C#*D#*E#*F#125 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#126 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#127 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#128 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#129 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#130 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#131 4,000 0,600 2,640 6,336

132 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#133 Rebedor-Cuina 2,000 3,800 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#134 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#135 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#136 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#137 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#138 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#139 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#140 4,000 0,600 2,640 6,336

141 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#142 Rebedor-Cuina 2,000 4,100 2,400 19,680

C#*D#*E#*F#143 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#144 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#145 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#146 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#147 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#148 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#149 4,000 0,600 2,640 6,336

T151 Planta Quarta

EUR
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C#*D#*E#*F#152 Vestibul ascensor 1,000 4,800 2,750 13,200

C#*D#*E#*F#153 1,000 1,500 2,750 4,125

C#*D#*E#*F#154 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#155 Escala 1,000 3,600 3,050 10,980

C#*D#*E#*F#156 Magatzem 1 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#157 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#158 Magatzem 2 2,000 1,550 2,400 7,440

C#*D#*E#*F#159 2,000 2,550 2,400 12,240

C#*D#*E#*F#160 Ascensor 1,000 2,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#161 Caixo instal.lacions 1,000 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#162 4,000 0,600 2,750 6,600

C#*D#*E#*F#163 Tancament escala 1,000 2,800 2,750 7,700

C#*D#*E#*F#164 Passadis 1 1,000 5,300 2,400 12,720

C#*D#*E#*F#165 Passadis 2 1,000 6,200 2,400 14,880

C#*D#*E#*F#166 Finestra final passadis 2,000 1,200 2,400 5,760

167 Habitatge Sencill 1

C#*D#*E#*F#168 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#169 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#170 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#171 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#172 2,000 2,850 2,640 15,048

C#*D#*E#*F#173 4,000 0,600 2,640 6,336

174 Habitatge Sencill 2

C#*D#*E#*F#175 Rebedor-Cuina 1,000 1,200 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#176 2,000 2,700 2,400 12,960

C#*D#*E#*F#177 2,000 0,600 2,400 2,880

C#*D#*E#*F#178 Sala estar-Dormitori 2,000 3,350 2,640 17,688

C#*D#*E#*F#179 2,000 2,950 2,640 15,576

C#*D#*E#*F#180 2,000 0,600 2,640 3,168

181 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#182 Rebedor-Cuina 2,000 4,100 2,400 19,680

C#*D#*E#*F#183 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#184 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#185 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#186 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#187 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#188 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#189 4,000 0,600 2,640 6,336

190 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#191 Rebedor-Cuina 2,000 3,800 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#192 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#193 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#194 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#195 4,000 0,600 2,640 6,336
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C#*D#*E#*F#196 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#197 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#198 4,000 0,600 2,640 6,336

199 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#200 Rebedor-Cuina 2,000 4,100 2,400 19,680

C#*D#*E#*F#201 2,000 1,800 2,400 8,640

C#*D#*E#*F#202 Dormitori 1 2,000 2,800 2,640 14,784

C#*D#*E#*F#203 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#204 4,000 0,600 2,640 6,336

C#*D#*E#*F#205 Dormitori 2 2,000 3,300 2,640 17,424

C#*D#*E#*F#206 2,000 3,400 2,640 17,952

C#*D#*E#*F#207 4,000 0,600 2,640 6,336

T209 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#210 Escala 2,000 2,050 2,400 9,840

C#*D#*E#*F#211 2,000 5,200 2,400 24,960

TOTAL AMIDAMENT 2.124,776

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

5 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1 2,000 1,700 2,400 8,160

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,500 2,400 12,000

C#*D#*E#*F#4 Magatzem 2 2,000 4,800 2,400 23,040

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,500 2,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 55,200

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb
portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM
de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

6 E865UU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 PA-06 1,000 1,850 2,300 4,255

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,350 2,300 7,705

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,100 2,300 11,730

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,750 2,300 4,025

C#*D#*E#*F#6 PA-07 3,000 1,520 2,300 10,488

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 PA-06 1,000 0,400 2,300 0,920

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,800 2,300 11,040

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,100 2,300 11,730

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,750 2,300 4,025

C#*D#*E#*F#13 PA-07 3,000 1,520 2,300 10,488

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 173

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 PA-06 1,000 0,400 2,300 0,920

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,500 2,300 10,350

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,500 2,300 12,650

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,750 2,300 4,025

C#*D#*E#*F#20 PA-07 3,000 1,520 2,300 10,488

TOTAL AMIDAMENT 114,839

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades
DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta amb tractament per exteriors

7 E865UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 PA-07 3,000 1,550 2,300 10,695

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 PA-07 3,000 1,550 2,300 10,695

T7 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#8 PA-07 3,000 1,550 2,300 10,695

TOTAL AMIDAMENT 32,085

m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb
portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM
de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

8 E865UU13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 PA-08 1,000 1,700 2,300 3,910

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 PA-08 1,000 1,700 2,300 3,910

T7 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#8 PA-08 1,000 1,700 2,300 3,910

TOTAL AMIDAMENT 11,730

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTALCAPÍTOL (1) (1) 02
ACABATS DE PAVIMENTSTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM1 E225T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa
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C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM2 E921201L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 0,300 0,810

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 0,300 6,600

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 0,300 17,850

TOTAL AMIDAMENT 27,780

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir3 E7B11AA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

4 E9234B91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada no adherida5 E7B21E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500
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TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
amb bomba, realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de porus.

6 E93628B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

7 E9Z4AA18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8 E7C2E771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

TOTAL AMIDAMENT 92,600

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:69 E93A14D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

T7 Planta Segona

8 Paviment de gres 40x40 cm

C#*D#*E#*F#9 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

11 Paviment de gres 60x60 cm
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12 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#13 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#14 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

15 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#16 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#17 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

18 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#19 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#20 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

21 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#22 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#23 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

24 Despatx

C#*D#*E#*F#25 Rebedor 1,000 1,650 1,900 3,135

C#*D#*E#*F#26 Bany 1,000 1,800 1,800 3,240

T28 Planta Tercera

29 Paviment de gres 60x60 cm

30 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#31 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#32 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

33 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#34 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#35 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

36 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#37 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#38 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

39 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#40 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

42 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#43 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#44 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T46 Planta Quarta

47 Paviment de gres 60x60 cm

48 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#49 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#50 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

51 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#52 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#53 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

54 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#55 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#56 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

57 Habitatge Doble 2
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C#*D#*E#*F#58 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#59 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

60 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#61 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#62 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T64 Planta Coberta

65 Paviment de gres 40x40 cm

C#*D#*E#*F#66 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#67 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 248,403

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:610 E93A1U12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Recepció Casal 1,000 2,300 3,550 8,165

T4 Planta Segona

5 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#6 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#7 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

8 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#9 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#10 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

11 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#12 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#13 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

14 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#15 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#16 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

17 Despatx

C#*D#*E#*F#18 Rebedor 1,000 1,650 1,900 3,135

C#*D#*E#*F#19 Bany 1,000 1,800 1,800 3,240

T21 Planta Tercera

22 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#23 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#24 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

25 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#26 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#27 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

28 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#29 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#30 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

31 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#32 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840
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C#*D#*E#*F#33 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

34 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#35 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#36 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T38 Planta Quarta

39 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#40 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

42 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#43 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#44 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

45 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#46 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#47 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

48 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#49 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#50 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

51 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#52 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#53 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

TOTAL AMIDAMENT 143,640

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix, col·locades no adherides11 E7C2P201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,800 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#3 Magatzem-escala-passadis 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Recepció 1,000 3,500 2,400 8,400

C#*D#*E#*F#5 Accés 1,000 7,000 8,500 59,500

T7 Planta Primera

8 Paviment de terratzo

C#*D#*E#*F#9 Replà 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#10 Replà intermig 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,600 2,050 3,280

T13 Planta Desdoblada

14 Paviment de terratzo

C#*D#*E#*F#15 Repà escala 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#16 Passadis 1,000 1,350 5,200 7,020

C#*D#*E#*F#17 Prevestibul bugaderia 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#18 Bugaderia 1,000 3,500 5,400 18,900

C#*D#*E#*F#19 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T21 Planta Segona

22 Paviment de terratzo

EUR
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C#*D#*E#*F#23 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#24 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#26 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#27 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#28 Magatzem 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#29 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#30 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#31 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#32 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#33 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#34 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#35 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#36 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#37 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#38 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#40 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#41 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#42 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#43 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#45 Despatx 1,000 6,200 3,400 21,080

C#*D#*E#*F#46 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#47 1,000 1,800 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#48 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

50 Paviment de gres 40x40 cm

C#*D#*E#*F#51 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

53 Paviment de gres 60x60 cm

54 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#55 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#56 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

57 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#58 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#59 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

60 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#61 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#62 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

63 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#64 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#65 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

66 Despatx

C#*D#*E#*F#67 Rebedor 1,000 1,650 1,900 3,135

C#*D#*E#*F#68 Bany 1,000 1,800 1,800 3,240
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T70 Planta Tercera

71 Paviment de terratzo

C#*D#*E#*F#72 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#73 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#74 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#75 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#76 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#77 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#78 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#79 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#80 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#81 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#82 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#83 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#84 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#85 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#86 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#87 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#88 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#89 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#90 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#91 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#92 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#93 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#94 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#95 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#96 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#97 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#98 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#99 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#100 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

102 Paviment de gres 60x60 cm

103 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#104 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#105 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

106 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#107 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#108 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

109 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#110 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#111 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

112 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#113 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#114 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680
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115 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#116 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#117 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T119 Planta Quarta

120 Paviment de terratzo

C#*D#*E#*F#121 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#122 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#123 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#124 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#125 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#126 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#127 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#128 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#129 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#130 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#131 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#132 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#133 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#134 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#135 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#136 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#137 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#138 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#139 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#140 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#141 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#142 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#143 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#144 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#145 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#146 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#147 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#148 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#149 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

151 Paviment de gres 60x60 cm

152 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#153 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#154 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

155 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#156 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#157 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

158 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#159 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#160 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200
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161 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#162 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#163 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

164 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#165 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#166 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T168 Planta Coberta

169 Paviment de terratzo

C#*D#*E#*F#170 Vestibul escala 1,000 1,500 2,050 3,075

172 Paviment de gres 40x40 cm

C#*D#*E#*F#173 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#174 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 707,866

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, per a ús interior intens, amb un àrid de fins a 6 mm.

12 E9C1143B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Vestibul accés Residencia 1,000 6,500 8,500 55,250

C#*D#*E#*F#3 Passadis accés Residencia 1,000 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 Vestibul escala 1,000 1,500 3,800 5,700

C#*D#*E#*F#5 Replà intermig 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,600 2,050 3,280

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Replà 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#10 Replà intermig 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,600 2,050 3,280

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Repà escala 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#15 Passadis 1,000 1,350 5,200 7,020

C#*D#*E#*F#16 Prevestibul bugaderia 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#17 Bugaderia 1,000 3,500 5,400 18,900

C#*D#*E#*F#18 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T20 Planta Segona

C#*D#*E#*F#21 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#22 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#23 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#24 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#25 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#26 Magatzem 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#27 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#28 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,500 0,600 0,300
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C#*D#*E#*F#30 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#31 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#32 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#33 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#34 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#35 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#36 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#38 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#39 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#40 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#41 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#43 Despatx 1,000 6,200 3,400 21,080

C#*D#*E#*F#44 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#45 1,000 1,800 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#46 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T48 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#49 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#50 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#51 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#52 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#53 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#54 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#55 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#56 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#57 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#58 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#59 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#60 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#61 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#62 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#63 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#64 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#65 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#66 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#67 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#68 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#69 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#70 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#71 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#72 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#73 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#74 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960
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C#*D#*E#*F#75 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#76 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#77 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T79 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#80 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#81 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#82 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#83 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#84 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#85 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#86 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#87 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#88 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#89 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#90 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#91 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#92 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#93 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#94 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#95 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#96 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#97 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#98 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#99 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#100 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#101 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#102 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#103 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#104 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#105 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#106 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#107 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#108 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T110 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#111 Vestibul escala 1,000 1,500 2,050 3,075

TOTAL AMIDAMENT 532,598

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra13 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Vestibul accés Residencia 1,000 6,500 8,500 55,250

C#*D#*E#*F#3 Passadis accés Residencia 1,000 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 Vestibul escala 1,000 1,500 3,800 5,700
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C#*D#*E#*F#5 Replà intermig 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,600 2,050 3,280

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Replà 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#10 Replà intermig 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,600 2,050 3,280

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Repà escala 1,000 1,600 2,050 3,280

C#*D#*E#*F#15 Passadis 1,000 1,350 5,200 7,020

C#*D#*E#*F#16 Prevestibul bugaderia 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#17 Bugaderia 1,000 3,500 5,400 18,900

C#*D#*E#*F#18 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T20 Planta Segona

C#*D#*E#*F#21 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#22 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#23 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#24 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#25 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#26 Magatzem 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#27 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#28 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#30 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#31 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#32 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#33 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#34 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#35 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#36 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#38 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#39 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#40 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#41 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#43 Despatx 1,000 6,200 3,400 21,080

C#*D#*E#*F#44 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#45 1,000 1,800 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#46 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T48 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#49 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#50 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#51 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#52 1,000 6,200 1,200 7,440
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C#*D#*E#*F#53 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#54 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#55 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#56 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#57 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#58 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#59 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#60 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#61 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#62 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#63 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#64 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#65 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#66 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#67 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#68 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#69 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#70 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#71 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#72 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#73 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#74 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#75 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#76 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#77 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T79 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#80 Vestibul escala - ascensor 1,000 1,500 4,850 7,275

C#*D#*E#*F#81 Passadis 1,000 1,350 2,400 3,240

C#*D#*E#*F#82 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#83 1,000 6,200 1,200 7,440

C#*D#*E#*F#84 1,000 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#85 Magatzem 1 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#86 Magatzem 2 1,000 1,550 2,550 3,953

C#*D#*E#*F#87 Habitatge simple 1 Sala estar - hab 1,000 2,850 3,350 9,548

C#*D#*E#*F#88 Habitatge simple 1 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#89 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#90 Habitatge simple 2 Sala estar - hab 1,000 2,950 3,350 9,883

C#*D#*E#*F#91 Habitatge simple 2 Armaris 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#92 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#93 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#94 Habitatge doble 1 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#95 Habitatge doble 1 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#96 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#97 1,000 1,000 0,600 0,600
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C#*D#*E#*F#98 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 1 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#99 Habitatge doble 2 Sala estar - hab 2 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#100 Habitatge doble 2 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#101 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#102 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#103 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 1 1,000 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#104 Habitatge doble 3 Sala estar - hab 2 1,000 2,800 3,400 9,520

C#*D#*E#*F#105 Habitatge doble 3 Armaris 2,000 0,800 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#106 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#107 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#108 Replà intermitg 1,000 1,600 2,050 3,280

T110 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#111 Vestibul escala 1,000 1,500 2,050 3,075

TOTAL AMIDAMENT 532,598

m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires
davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8

14 E9V2A5RN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,000 1,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15 E9VZ1211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,000 1,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica
amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

16 E5Z26U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 7,100 1,400 9,940

C#*D#*E#*F#3 Sota escala 1,000 3,500 2,050 7,175

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

T8 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#9 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 37,443

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

17 E71197C5
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 7,100 1,400 9,940

C#*D#*E#*F#3 Sota escala 1,000 3,500 2,050 7,175

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

T8 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#9 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 37,443

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:618 E93A13D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 7,100 1,400 9,940

C#*D#*E#*F#3 Sota escala 1,000 3,500 2,050 7,175

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

T8 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#9 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 37,443

m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de
40x40 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a junta continua i a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

19 E9DCU270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 7,100 1,400 9,940

C#*D#*E#*F#3 Sota escala 1,000 3,500 2,050 7,175

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Abocador 1,000 1,550 2,550 3,953

T8 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#9 Local 1,000 4,850 2,500 12,125

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 1,000 1,700 2,500 4,250

TOTAL AMIDAMENT 37,443

m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de
60x60 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a trencajunts i l'estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

20 E9DC1M33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Recepció Casal 1,000 2,300 3,550 8,165

T4 Planta Segona

5 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#6 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#7 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

8 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#9 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#10 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

11 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#12 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#13 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

14 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#15 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#16 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

17 Despatx

C#*D#*E#*F#18 Rebedor 1,000 1,650 1,900 3,135

C#*D#*E#*F#19 Bany 1,000 1,800 1,800 3,240

T21 Planta Tercera

22 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#23 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#24 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

25 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#26 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#27 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

28 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#29 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#30 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

31 Habitatge Doble 2

C#*D#*E#*F#32 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#33 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

34 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#35 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#36 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

T38 Planta Quarta

39 Habitatge Simple 1

C#*D#*E#*F#40 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 2,200 1,200 2,640

42 Habitatge Simple 2

C#*D#*E#*F#43 Rebedor - Cuina 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#44 Bany 1,000 1,800 1,200 2,160

45 Habitatge Doble 1

C#*D#*E#*F#46 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#47 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

48 Habitatge Doble 2
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C#*D#*E#*F#49 Menjador - Cuina 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#50 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

51 Habitatge Doble 3

C#*D#*E#*F#52 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#53 Menjador - Cuina 1,000 4,100 1,800 7,380

TOTAL AMIDAMENT 143,640

u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

21 ED5154JM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

T4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Abocador 1,000 1,000

T7 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#8 Local 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques22 E9UAU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#6 Vestibul ascensor 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#8 Passadis 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#10 Recepció Habitatges 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#12 Accés Habitatges 1,000 7,800 7,800

C#*D#*E#*F#13 1,000 8,800 8,800

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#15 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#16 1,000 8,300 8,300

C#*D#*E#*F#17 Replà escala 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#19 Replà escala 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,050 2,050

T22 Planta Primera

C#*D#*E#*F#23 Replà escala 2,000 1,500 3,000
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C#*D#*E#*F#24 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#25 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#26 1,000 2,050 2,050

T28 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#29 Vestibul ascensor 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#30 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#31 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#33 Vestibul bugaderia 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#36 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#37 Bugaderia 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#38 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#39 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#40 1,000 2,500 2,500

T42 Planta Segona

C#*D#*E#*F#43 Repla escala 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#44 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#45 Vestibul ascensor 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#46 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#47 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#48 Passadis 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#49 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#50 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#51 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#52 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#53 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#54 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#55 Magatzem 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#56 2,000 2,550 5,100

C#*D#*E#*F#57 Abocador 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#58 2,000 2,550 5,100

59 Habitatges Sencills 1

C#*D#*E#*F#60 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#61 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#62 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#63 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#64 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#65 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#66 1,000 0,800 0,800

67 Habitatges Sencills 2

C#*D#*E#*F#68 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#69 1,000 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#70 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#71 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#72 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#73 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#74 1,000 0,800 0,800

75 Habitatges Dobles 1

C#*D#*E#*F#76 Sala estar 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#77 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#78 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#79 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#80 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#81 2,000 3,400 6,800

82 Habitatges Dobles 2

C#*D#*E#*F#83 Sala estar 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#84 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#85 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#86 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#87 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#88 2,000 3,400 6,800

89 Despatx

C#*D#*E#*F#90 Rebedor 2,000 1,900 3,800

C#*D#*E#*F#91 Sala 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#92 2,000 6,200 12,400

T94 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#95 Repla escala 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#96 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#97 Vestibul ascensor 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#98 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#99 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#100 Passadis 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#101 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#102 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#103 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#104 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#105 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#106 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#107 Magatzem 1 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#108 2,000 2,550 5,100

C#*D#*E#*F#109 Magatzem 2 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#110 2,000 2,550 5,100

111 Habitatges Sencills 1

C#*D#*E#*F#112 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#113 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#114 1,000 2,600 2,600
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C#*D#*E#*F#115 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#116 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#117 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#118 1,000 0,800 0,800

119 Habitatges Sencills 2

C#*D#*E#*F#120 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#121 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#122 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#123 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#124 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#125 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#126 1,000 0,800 0,800

127 Habitatges Dobles 1

C#*D#*E#*F#128 Sala estar 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#129 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#130 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#131 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#132 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#133 2,000 3,400 6,800

134 Habitatges Dobles 2

C#*D#*E#*F#135 Sala estar 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#136 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#137 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#138 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#139 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#140 2,000 3,400 6,800

141 Habitatges Dobles 3

C#*D#*E#*F#142 Sala estar 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#143 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#144 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#145 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#146 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#147 2,000 3,400 6,800

T149 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#150 Repla escala 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#151 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#152 Vestibul ascensor 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#153 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#154 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#155 Passadis 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#156 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#157 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#158 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#159 1,000 5,500 5,500
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C#*D#*E#*F#160 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#161 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#162 Magatzem 1 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#163 2,000 2,550 5,100

C#*D#*E#*F#164 Magatzem 2 2,000 1,550 3,100

C#*D#*E#*F#165 2,000 2,550 5,100

166 Habitatges Sencills 1

C#*D#*E#*F#167 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#168 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#169 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#170 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#171 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#172 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#173 1,000 0,800 0,800

174 Habitatges Sencills 2

C#*D#*E#*F#175 Rebedor 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#176 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#177 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#178 Sala estar-Dorm. 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#179 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#180 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#181 1,000 0,800 0,800

182 Habitatges Dobles 1

C#*D#*E#*F#183 Sala estar 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#184 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#185 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#186 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#187 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#188 2,000 3,400 6,800

189 Habitatges Dobles 2

C#*D#*E#*F#190 Sala estar 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#191 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#192 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#193 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#194 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#195 2,000 3,400 6,800

196 Habitatges Dobles 3

C#*D#*E#*F#197 Sala estar 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#198 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#199 Habitació 1 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#200 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#201 Habitació 2 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#202 2,000 3,400 6,800

T204 Planta Coberta
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C#*D#*E#*F#205 Replà escala 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#206 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#207 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#208 1,000 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#209 Magatzem 1 2,000 1,700 3,400

C#*D#*E#*F#210 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#211 Magatzem 2 2,000 3,450 6,900

C#*D#*E#*F#212 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#213 Pas 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#214 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 796,950

m Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir cantells de paviments ceràmics, de longitud 250 cm,
alçària 16 mm, col.locat amb ciment cola.

23 E9Z5UAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pas de porta 2,000 1,000 2,000

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Pas de porta 3,000 1,000 3,000

T7 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#8 Pas de porta 2,000 1,000 2,000

T10 Planta Segona

C#*D#*E#*F#11 Pas de porta 14,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,200 2,400

T15 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#16 Pas de porta 16,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,200 2,400

T19 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#20 Pas de porta 16,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 61,850

m Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques

24 E9UAU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,000 1,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

25 E9GZA524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,000 4,000
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C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall,
instal·lat encastat al paviment

26 E9JEG300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baja

C#*D#*E#*F#2 Accés Residencia 1,000 2,250 1,000 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

m Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable acabat polit, de 30x30 mm, col.locat de forma invertida, per
col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques.

27 E9UAUPR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baja

C#*D#*E#*F#2 Accés Residencia 2,000 2,250 4,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,500

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTOL (1) 04
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTALCAPÍTOL (1) (1) 02
ACABATS DE SOSTRES - CEL RASTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5
de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 E844A220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Accés residencia 1,000 8,500 5,000 42,500

TOTAL AMIDAMENT 42,500

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 E8443260LNUZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Hall accés 1,000 9,000 1,800 16,200

C#*D#*E#*F#3 Passadis 1,000 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 Vestibul escala 1,000 1,500 1,500 2,250

T6 Planta Primera
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C#*D#*E#*F#7 Passadis escala 1,000 5,000 1,350 6,750

C#*D#*E#*F#8 Vestibul 1,000 1,500 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#9 Bugaderia 1,000 3,500 5,200 18,200

T11 Planta Segona

C#*D#*E#*F#12 Passadis 1,000 1,350 2,200 2,970

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#14 1,000 14,850 1,200 17,820

C#*D#*E#*F#15 Vestibul escala 1,000 1,500 2,700 4,050

16 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#17 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#18 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

19 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#20 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#21 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

22 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#23 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#24 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

25 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#26 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#27 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

28 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#29 Accés 1,000 1,650 1,800 2,970

C#*D#*E#*F#30 Bany 1,000 2,550 1,800 4,590

T32 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#33 Passadis 1,000 1,350 2,200 2,970

C#*D#*E#*F#34 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#35 1,000 14,850 1,200 17,820

C#*D#*E#*F#36 Vestibul escala 1,000 1,500 2,700 4,050

37 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#38 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#39 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

40 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#41 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#42 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

43 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#44 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#45 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

46 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#47 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#48 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

49 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#50 Accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#51 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

T53 Planta Quarta

EUR
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C#*D#*E#*F#54 Passadis 1,000 1,350 2,200 2,970

C#*D#*E#*F#55 1,000 3,250 3,900 12,675

C#*D#*E#*F#56 1,000 14,850 1,200 17,820

C#*D#*E#*F#57 Vestibul escala 1,000 1,500 2,700 4,050

58 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#59 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#60 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

61 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#62 Vestibul 1,000 2,700 1,600 4,320

C#*D#*E#*F#63 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

64 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#65 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#66 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

67 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#68 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#69 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

70 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#71 Accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#72 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 303,710

m2 Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre

3 E84A5D1L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Recepció 1,000 3,550 2,300 8,165

TOTAL AMIDAMENT 8,165

m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per plaques hidrofugues del mateix gruix4 E65ZUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bugaderia 1,000 3,500 5,200 18,200

T4 Planta Segona

5 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#6 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

7 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#8 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

9 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#10 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#11 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

12 Habitatge 4

EUR
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C#*D#*E#*F#13 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#14 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

15 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#16 Accés 1,000 1,650 1,800 2,970

C#*D#*E#*F#17 Bany 1,000 2,550 1,800 4,590

T19 Planta Tercera

20 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#21 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

22 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#23 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

24 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#25 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#26 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

27 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#28 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#29 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

30 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#31 Accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#32 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

T34 Planta Quarta

35 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#36 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

37 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#38 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

39 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#40 Cuina - accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#41 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

42 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#43 Cuina - accés 1,000 3,800 1,800 6,840

C#*D#*E#*F#44 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

45 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#46 Accés 1,000 4,100 1,800 7,380

C#*D#*E#*F#47 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 129,920

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat5 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cel ras perforat 1,000 42,500 42,500

C#*D#*E#*F#2 Cel ras continu 1,000 303,710 303,710

TOTAL AMIDAMENT 346,210

m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

6 E898A240

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

ut Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta màxima de 2 mm, perimetre d'alumini
de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del
fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols,
tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del procès fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

7 E844TR02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria
de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de
cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar.

8 E652UT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb
fixacions mecàniques

9 E7C9T8J4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aïllament Cel ras Balcons

T2 Planta Segona

C#*D#*E#*F#3 FF-04 6,000 1,000 1,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 FF-04 6,000 1,000 1,400 8,400

C#*D#*E#*F#8 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

T10 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#11 FF-04 5,000 1,000 1,400 7,000

C#*D#*E#*F#12 FF-05 2,000 1,000 1,400 2,800

C#*D#*E#*F#13 FF-06 1,000 1,000 2,500 2,500

T17 Aïllament Cel ras Banys

T18 Planta Segona

19 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#20 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

21 Habitatge 2

EUR
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C#*D#*E#*F#22 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

23 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#24 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

25 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#26 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

27 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#28 Bany 1,000 2,550 1,800 4,590

T30 Planta Tercera

31 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#32 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

33 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#34 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

35 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#36 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

37 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#38 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

39 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#40 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

T42 Planta Quarta

43 Habitatge 1

C#*D#*E#*F#44 Bany 1,000 2,850 1,200 3,420

45 Habitatge 2

C#*D#*E#*F#46 Bany 1,000 2,400 1,200 2,880

47 Habitatge 3

C#*D#*E#*F#48 Bany 1,000 2,000 1,600 3,200

49 Habitatge 4

C#*D#*E#*F#50 Bany 1,000 2,300 1,600 3,680

51 Habitatge 5

C#*D#*E#*F#52 Bany 1,000 2,000 1,800 3,600

54 0,000

55 0,000

56 0,000

TOTAL AMIDAMENT 86,030

ut Formació de registre estanc de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides
segons projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta amb goma per estanquïtat del
conjunt, perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa
acústica continua de la resta del fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs
la part proporcional de cargols, tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

10 E844TR10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cel ras habitatges 15,000 15,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
ESCOMESA ELECTRICA BT S. PRINCIPALTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

1 EG11CDU2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

2 EG1PUA16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta,
inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

3 EG51UE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals4 EG2C3E42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG3121C6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6 EG3121A6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

7 EGD1421E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment8 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols9 EG43E132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
ESCOMESA ELECTRICA BT S. SOCORSTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

1 EG1167U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa,
potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

2 EG1PU1A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 204

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió
1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en
CPM

3 EG51UD01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals4 EG2C3E42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG315686

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

6 EG312182

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

7 EGD1421E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment8 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols9 EG43A132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
LINIES GENERALS, ALIMENTACIÓ A SUBQUADRES I CANALITITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1 EG3121C6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LGA 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 EG312696

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QCO.P, QP1.P 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3 EG312686

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QCOND 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4 EG312656

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QCO.S, QP1.S 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG312636

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QIF, SAI 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6 EG315686
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 EG312354

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QRITU 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment8 EG380802

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 x. equipotencial 260,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 260,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

9 EG2DE8D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

10 EG2DE8E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 PD 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#3 PC+MUNTAT 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

11 EG2DE8F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 P1 61,000 61,000

C#*D#*E#*F#3 PC+MUNTAT 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 91,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

12 EG2DE8H7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 18,000 18,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
BATERIA REACTIVANIVELL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20
kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb filtre d'harmonics i condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.

1 EGB1JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
SAI TRIFASICNIVELL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total
<1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i
LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat.

1 EGC7JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO BT-QGC P+SNIVELL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AU001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 208

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

2 EG41JBSQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a
xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb
tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

3 EG48U1TF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

4 EG482355

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inversor de xarxa manual-automatica amb accionament remot de 40 a 125 A, dissenyats
específicament per a subministraments de socors o grups electrògens de fins a 90 kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC +/- 30%).
• Configuració per potenciòmetres i microinterruptor.
• Entrades / sortides programables per gestionar fàcilment aplicacions específiques (desllastament, tests ...).
• Configuració de paràmetres per a un cicle d'operació perfectament adaptat a les necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense alimentació (tret), protegint les càrregues en cas de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i proteccio del cablejat intern. Muntatge en perfil DIN.

5 EG48JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat interior, col·locat.

6 EG5CJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

7 EG5AEA22

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 50/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

8 EG5A8222

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

9 EG5AB822

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

10 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 209

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

11 EG415F99

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

12 EG415F9B

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

13 EG415F9C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

14 EG415FJH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

15 EG415FJ9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16 EG415FJB

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

17 EG415FJC

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

18 EG41D5PL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

19 EG41D5PM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

20 EG41E4QN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al relè
diferencial, col·locada

21 EG4ZU010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

22 EG4R4CR0

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1
minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

23 EG49U025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat
de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la
bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

24 EG42X010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A
d'intensitat nominal i subjectat amb cargols

25 EG4S2221

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

26 EG426BJK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

27 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

29 EG42539H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30 EG426CJH

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31 EG4253JH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment32 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN33 EG4W11C0

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN34 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN35 EG4W11A0

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN36 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN37 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 109,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

38 EG4W11D0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment39 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
QUADRE PROTECCIO PLANTA PRIMERA QP1NIVELL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AU001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

2 EG41D5PM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al relè
diferencial, col·locada

3 EG4ZU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

4 EG48JSS2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

5 EG482325

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat interior, col·locat.

6 EG5CJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 60/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

7 EG5A9222

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

8 EG4R4CR0

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

9 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

10 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 213

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

11 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

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

12 EG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

13 EG415FJH

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

14 EG415DJK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

15 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

16 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

17 EG42539H

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

18 EG42JCKK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment19 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN20 EG4W11C0

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN21 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN22 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN23 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment24 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AU001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

2 EG41D5RL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al relè
diferencial, col·locada

3 EG4ZU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

4 EG48JSS2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

5 EG482325

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

6 EG4R4CR0
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1
minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

7 EG49U025

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

8 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

9 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

10 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

11 EG415D9D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

12 EG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

13 EG415DJD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

14 EG415DJH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

15 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

16 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

17 EG4253JH

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

18 EG4253JK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment19 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN20 EG4W11C0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN21 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN22 EG4W11A0

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN23 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment24 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat

1 EG1AU008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Repartidor modular 4P 50A col·locada2 EG4ZJSS3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

3 EG47434E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria
d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

4 EG47232F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

5 EG48JSS2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

6 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

7 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

9 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment10 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN11 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN12 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima, muntada superficialment13 EG3B1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat

1 EG1AU008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Repartidor modular 4P 50A col·locada2 EG4ZJSS3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria
d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

3 EG4723

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat4 EG48B21C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

5 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

6 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment9 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN10 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN11 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima, muntada superficialment12 EG3B1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
CAIXA DE PULSACIÓ D'ENLLUMENAT PL. BAIXA SEGONS ESNIVELL 6 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial,
per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x600x175 mm, col·locat

1 EG1AJSS4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

2 EG64JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin
Guerin o equivalent, instal·lat

3 EG4RJSS1

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 220

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment4 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN5 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 04
CAIXA DE PULSACIÓ D'ENLLUMENAT PL. 1 SEGONS ESQUEMNIVELL 6 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial,
per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x600x175 mm, col·locat

1 EG1AJSS4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

2 EG64JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin
Guerin o equivalent, instal·lat

3 EG4RJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment4 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN5 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
ENLLUMENATTITOL 4 (1) 05

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 4000k i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

1 EH22JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 57,000 57,000

C#*D#*E#*F#2 P1 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 PD 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 116,000

u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 3000k i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

2 EH22JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP20/IK06, temperatura de color blanc càlid 3000k, amb un grau de
protecció IP20. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió constant. Classe
d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en
extrusió de policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular.

3 EH22JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP65/IK06, temperatura de color blanc càlid 3000k, amb un grau de
protecció IP65. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió constant. Classe
d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en
extrusió de policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular.

4 EH22JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 PD 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90 mm,840/4000k,3800lm, amb cos principal fabricat en policarbonat reforçat
resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer inoxidable per a un ajust precís entre el cos principal i
difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior mitjançant premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox. inclosos en subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment

5 EH12JSS1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb cos principal fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

6 EH12JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PD 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Lluminaria decorativa led,47W, 11407x109x80 mm, color 830/3000k,5700lm,munt.superf.pared.
Tipus de muntatge: muntatge en superfície del sostre, muntatge en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada. Difusor de plàstic opal brillant
llum brillant que actua a les línies de l’el·lipse.

7 EH12JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

8 EH2LJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 P1 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 PD 8,000 8,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

u Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum 29W,2750 lm, IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimitzada
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de protecció amb un angle d'obertura de 24º.
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del 85% i una dispersió cromàtica de 3 SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm / W.
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux lluminós límit del 70%). 
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz.

9 EH1LJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 P1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

10 EH61RC79

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 P1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 PD 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

11 EH61RC7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 PD 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

12 EH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Lluminaria aplic exterior led,12W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,480lm,munt.superf.pared.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble Cara

13 EH12JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada14 EG161321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 143,000 143,000

TOTAL AMIDAMENT 143,000

u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x170 mm i muntada superficialment15 EG121D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada1 EG611031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 109,000 109,000

TOTAL AMIDAMENT 109,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 EG6211D2

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 P1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa universal, preu
mitjà, col·locat

3 EG675212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 109,000 109,000

TOTAL AMIDAMENT 109,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat4 EG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 P1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

5 EG62D1DJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de
càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

6 EG731282

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 P1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 PD 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment

7 EG731283

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

8 EHT1B010

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PD 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada9 EG631152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 P1 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#3 PD 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

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

10 EG63D15R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

11 EG6115F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

12 EG6115D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

13 EG61CSC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat

14 EG61CEC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat
per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat

15 EG61CEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat
per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment

16 EG61CSC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

17 EG638156

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

18 EG63815J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
ALIMENTACIÓ A RECEPTORSTITOL 4 (1) 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 EG312324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 284,000 284,000

C#*D#*E#*F#2 P1/PD 352,000 352,000

TOTAL AMIDAMENT 636,000

EUR
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m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 975,000 975,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1.508,000 1.508,000

TOTAL AMIDAMENT 2.483,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 EG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 924,000 924,000

C#*D#*E#*F#2 P1 437,000 437,000

TOTAL AMIDAMENT 1.361,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG312354

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 102,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 EG312674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 EG312664

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 EG312654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 241,000 241,000

C#*D#*E#*F#2 P1 154,000 154,000

TOTAL AMIDAMENT 395,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8 EG312644

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 PB 81,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9 EG312634

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 165,000 165,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x
1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10 EG312C26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa polsador PB 325,000 325,000

C#*D#*E#*F#2 caixa polsadors P1 348,000 348,000

TOTAL AMIDAMENT 673,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

11 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 715,000 715,000

C#*D#*E#*F#2 P1/PD 917,000 917,000

TOTAL AMIDAMENT 1.632,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

12 EG22H915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

13 EG22HA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment14 EG151422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 P1 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 PD 8,000 8,000
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada15 EG161321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIO ELECTRICACAPÍTOL (1) (1) 01
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01A001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
SANEJAMENTCAPÍTOL (1) (1) 02
SANEJAMENTTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 ED111E21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB Lavabos 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P1 Lavabos 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 PD Lavabos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

2 ED111E31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Pica / Rentavaixelles / Dutxa 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Pica / Rentavaixelles / Dutxa 1,000 1,000

EUR
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3 P2 - Pica / Rentavaixelles / Dutxa

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

3 ED111E71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Inodor / Abocador 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Inodor / Abocador 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 PD - Inodor / Abocador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

4 ED15J871

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Pericó de peu de baixant i tapa fixa amb junta elastomérica, de 45x45x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

5 ED35JS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fecal 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

6 ED35JS02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

7 ED35JS03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

8 ED35JS04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

9 ED35JS05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x11
0 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

10 ED35JS06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat
al sostre

11 ED7FBB7P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Fecal 16,000 16,000

2 P1 - Fecal

C#*D#*E#*F#3 PD - Fecal 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 PB - Pluvial 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#5 PD - Pluvial 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 71,500

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat
al sostre

12 ED7FBB8P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Fecal 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Fecal 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

13 ED7FR113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida separador de greixos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Cuina a Separador de Greixos 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

14 ED7FR213

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col.lectors Pluvials 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Cuina a Separador de Greixos 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

15 ED7FR313

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis a perico 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 Col.lector Fecal 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 Col.lector Pluvial a perico de sortida 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 45,500

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

16 ED7FR413

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col.lector Fecal a perico de sortida 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

17 ED7FR513

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

18 ED1V1171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19 ED15B771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fecal 220,000 220,000

C#*D#*E#*F#2 Pluvial 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 265,000

u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques20 ED51LDJ1

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 234

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160
mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada en pericó de canalització soterrada

21 EN8L35F4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 200 (per a tub de 200
mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada en pericó de canalització soterrada

22 EN8L35G4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

23 E7DZF2A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#2 Planta 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta 3 2,000 2,000

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

C#*D#*E#*F#5 Planta Desdoblada 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 Planta 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Planta Baixa 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 Planta Soterrani 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

24 ED359355

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perico sobreeixidor diposit incendis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 03
ESCOMESATITOL 4 (1) 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

1 EN318727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa regist.,100x40x40cm de mides interiors.2 ED353JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

3 EN8125A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada4 ENE18307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 236

SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 03
INSTAL.LACIO AFSTITOL 4 (1) 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

1 EF925PBC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - PB - Horitzontal 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#2 AFS - P1 - Horitzontal 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 AFS - PDesdoblada - Horitzontal 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#4 AFS - C.07 1,000 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#5 AFS - C.13 2,000 14,500 29,000

C#*D#*E#*F#6 AFS - C.14 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 AFS - C.18 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#8 AFS - C.19 1,000 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

2 EF925PBE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - PB - Horitzontal 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#2 AFS - P1 - Horitzontal 8,300 8,300

3 AFS - PDesdoblada - Horitzontal

C#*D#*E#*F#4 AFS - Muntant 9,900 9,900

TOTAL AMIDAMENT 21,600

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

3 EF925PBG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Horitzontal 19,800 19,800

2 P1 - Horitzontal

C#*D#*E#*F#3 PDesdoblada - Horitzontal 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Muntant 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 35,200

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

4 EF925PBJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Horitzontal 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Muntant 3,900 3,900

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 237

TOTAL AMIDAMENT 16,900

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

5 EF925PBK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Soterrada 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#2 PB - Horitzontal 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#3 Muntant 3,900 3,900

TOTAL AMIDAMENT 11,900

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ3349L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 87,000 87,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7 EFQ334BL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,600 21,600

TOTAL AMIDAMENT 21,600

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

8 EFQ334CL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 35,200 35,200

TOTAL AMIDAMENT 35,200

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9 EFQ334EL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 16,900 16,900

TOTAL AMIDAMENT 16,900

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ334GL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 11,900 11,900

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,900

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

11 EN318727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

12 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 Locals humits 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

13 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Locals humits 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

14 EN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Locals Humits 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

15 EN8125A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

16 EN213427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 Lavabos 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 Inodors 6,000 6,000

EUR
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5 Punts de consum

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

17 EN214427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment18 EN216427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 03
INSTAL.LACIO ACSTITOL 4 (1) 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

1 EF925PBC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - PB - Horitzontal 25,500 25,500

C#*D#*E#*F#2 ACS - C.18 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 ACS - C.07 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 43,500

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

2 EF925PBE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - PB - Horitzontal 25,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 25,500

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

3 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS 43,500 43,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 43,500

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

4 EFQ33ABL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS 25,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 25,500

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

5 EN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Valvuleria de Cuina/Vestidor 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

6 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Valvuleria de Planta PB - Cuina i
Vestidor CASAL

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

7 EN744C17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrada Cuina/Vestidor CASAL 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

8 EN812667

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Valvuleria de Cuina/Vestidor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre
nominal, muntada

9 ENF11C10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Valvuleria de Planta PB - Cuina i
Vestidor CASAL

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura, muntada

10 ENF11B08

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrada Cuina/Vestidor CASAL 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment11 EN216427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

12 EN214427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 03
COMPTADORS INDIVIDUALSTITOL 4 (1) 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

1 EJM16010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador ACS Casal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 03
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACF1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparcament 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 242

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 04
MAQUINARIATITOL 4 (1) 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació
per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb calefacció
contínua, potència frigorífica de 73 a 78 kW i potència calorífica de 83 a 88 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de
4.4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 17,976 kW i en calor 19,432 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors
tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mòduls, col.locada

1 EED5NJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació
per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb calefacció
contínua, potència frigorífica de 48 a 53 kW i potència calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 4 i COP aproximat de
4.4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 12,625 kW i en calor 12,614 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors
tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

2 EED5MJS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 12 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.13 kW com a màxim, col·locat

3 EED92JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 8 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim, col·locat

4 EED92JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim, col·locat

5 EED92JS3

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels
equips > 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de gas i una
derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

6 EF5J1JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels
equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de gas i una
derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

7 EF5J1JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada

8 EEDE1JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard, R410 A, col.locada

9 EEDE1JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal P1 - verticals 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard, R410 A, col.locada

10 EEDE1JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal P1 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 650 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió alta, R410 A, col.locada

11 EEDE1JS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Casal P1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 15 a 17 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 480 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard, R410 A, col.locada

12 EEDE1JS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Casal PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 10 a 12 m/s i un cabal màxim de 3000 a 4000 m3/h,
de tensió d'alimentació 230 V , amb 2 posicions de velocitat, col·locada mural

13 EEB15522

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a14 EEZG4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 54,100 54,100

C#*D#*E#*F#2 Planta Baixa 34,900 34,900

C#*D#*E#*F#3 Corina D'aire 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 90,200

u Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC,
amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al
tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior
lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de
poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de 11/12/13/13/15/33/38. Panells
d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral, amb
quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament amb cabal constant, programació per
free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta
amb protocol modbus

15 EEC42JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal Sala Polivalent 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 Casal P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i una capacitat de 20 kg/h, col·locat i connectat16 EEC1UJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa i Planta Desdeoblada 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala Polivalent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de càrrega mínima i 100 kg de càrrega màxima, format per
molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble
sistema de seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.

17 EED5MJS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VRV 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Recuperadors 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 04
CANONADESTITOL 4 (1) 0D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

1 EF5AB4B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 47,000 47,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EF5AA3B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 47,000 47,000

C#*D#*E#*F#2 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 CR a CR - P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 121,000

m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EF5B86B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 CR a CR - P1 26,000 26,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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C#*D#*E#*F#4 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#5 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 101,000

m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EF5B76B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EF5B64B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior - P1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 CR a Unitat interior  - PB 102,500 102,500

TOTAL AMIDAMENT 179,500

m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EF5B54B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior  - PB 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EF5B44B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior  - P1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 CR a Unitat interior  - PB 102,500 102,500

TOTAL AMIDAMENT 184,500

m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EF5B24B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior  - PB 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

EUR
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9 EFQ33ABL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 47,000 47,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 47,000 47,000

C#*D#*E#*F#2 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 CR a CR - P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 121,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 EFQ33A7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 EFQ33A6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 EFQ3387L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 CR a CR - P1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#4 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - PB 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

EUR
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 EFQ3386L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 EFQ3385L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior - P1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 CR a Unitat interior  - PB 102,500 102,500

TOTAL AMIDAMENT 179,500

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 EFQ3364L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior  - PB 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

17 EFQ3363L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 CR a Unitat interior  - P1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 CR a Unitat interior  - PB 102,500 102,500

TOTAL AMIDAMENT 184,500

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

18 EFQ3341L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior  - PB 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19 ED111E11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 249

C#*D#*E#*F#1 Casal PB 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Casal P1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Casal PDesdoblada 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20 ED111E31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal PB 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Casal P1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Casal PDesdoblada 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

21 EG2DCGK7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 04
DIFUSIÓTITOL 4 (1) 0E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer
galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

1 EE5Z1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. amb sistema
d'autoblocatge, col.locada

2 EE5Z5700

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema
d'autoblocatge, col.locada

3 EE5Z5500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 250

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

4 EE51KQ10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Cuina 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 PB - Menjador 111,500 111,500

C#*D#*E#*F#3 PB - Direccio 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#4 P1 - Taller 1 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#5 P1 - Taller 2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#6 P1 - Aula informatica 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#7 P1 - Aula Cuina 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#8 P1 - Sala Polivalent 98,000 98,000

C#*D#*E#*F#9 Extraccio Primari Casal - CL02 64,000 64,000

C#*D#*E#*F#10 Aportació Primari Casal - CL02 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#11 Extraccio Primari Casal - CL03 42,500 42,500

C#*D#*E#*F#12 Aportació Primari Casal - CL03 83,000 83,000

TOTAL AMIDAMENT 551,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, resistència
tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

5 EE51ET10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Primari Casal - CL01 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 Aportació Primari Casal - CL01 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Extraccio Primari Casal - CL02 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#4 Aportació Primari Casal - CL02 84,000 84,000

C#*D#*E#*F#5 Extraccio Primari Casal - CL03 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#6 Aportació Primari Casal - CL03 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 241,500

m Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 160 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat

6 EE44CJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexio Difusor D05 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 203 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat

7 EE44CJS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexio Difusor D01 1,200 12,000 14,400

C#*D#*E#*F#2 Connexio Difusor D02 1,200 26,000 31,200

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 251

C#*D#*E#*F#3 Connexio Difusor D03 1,200 4,000 4,800

C#*D#*E#*F#4 Connexio Difusor D04 1,200 4,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 55,200

u Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 55 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 160 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm
de llargària, muntat suspès al sostre

8 EEK85JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Difusor D05 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

9 EEK85JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Difusors D01 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Difusors D03 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Difusors D04 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
2000 mm de llargària, muntat suspès al sostre

10 EEK85JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Difusor D02 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 4000x75 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

11 EEK11R01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 3000x100 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

12 EEK11R02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

13 EEK11R03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R03 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 3000x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

14 EEK11R04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R04 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 3900x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

15 EEK11R05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R05 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 6000x75 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

16 EEK11R06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 7500x100 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

17 EEK11R11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 12300x100 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

18 EEK11R12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 4500x75 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

19 EEK11R13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

20 EEK11R14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

21 EEK11R15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R15 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1500x75 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

22 EEK11R16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R16 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

23 EEK11R17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R17 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

24 EEK11R18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R18 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1200x400 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

25 EEK11R19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R04 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1800 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

26 EEK11R20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1700x600 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

27 EEK11R21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R21 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 254

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa acústica de cel.la rectangular per instal.lar en façana, de planxa galvanitzada i elements absorbents de
1000x1000mm i 600 mm de llarg, cabal d'aire de 5000 m3/h i aenuació acústica de 22dBA fixada al bastiment

28 EEKN1JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari CL01 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

29 EEP31155

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

30 EEKDA73G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal PB 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Casal Coberta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 300x150 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

31 EEKDAA5G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal PB - primari 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Casal P1 - primari 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Sala Polivalent 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 600x300 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

32 EEKDAJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Primari Sala Polivalent 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Retorn Sala Polivalent 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 impulsio Sala Polivalent 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 500x400 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

33 EEKDAJS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

34 EEKPA311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

35 EEKPA211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

36 EEKPG611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

37 EEKP2211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

2,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

38 EEKP4911

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària,
amb 2 cel·les de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150 mm, cabal d'are de
3000m3/h i atenuació acústica de 24.2 dBA, col·locat

39 EEKS3JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
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EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 256

CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 04
CONTROLTITOL 4 (1) 0F

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats interiors/grups, pantalla tàctil, programador horari, servidor web per
connexio desde PC o compatible amb dispositius movils, control de ventilació, visualització de temperatura de retorn de
cada unitat interior, gestio energètica, connectable a xarxes LAN i WLAN.  instal·lat i connectat

1 EEV32JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Control Centralitzat Casal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectat2 EEV32JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Interfaz d'integració, per a cortina d'aire compatible amb unitats exteriors de R-410A i R-32, instal·lat i connectat.3 EEV32JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cortina d'aire 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 04
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
VENTILACIÓCAPÍTOL (1) (1) 05
VENTILACIOTITOL 4 (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor
monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió
sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte

1 EEM93451

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor
monofàsic de dos velocitats, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió
sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

2 EEM93AD1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Extraccio P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports

3 EE52Q12A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muntant Vertical Extraccio Casal 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

4 EE42Q412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Residus 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#2 Extraccio Lavabos PB 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#3 Extraccio Lavabos P1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Extraccio Lavabos PD 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

5 EE42Q112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Lavabos PB 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#2 Extraccio Lavabos P1 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#3 Extraccio Lavabos PD 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

6 EE42Q812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Extraccio Lavabos PB 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Extraccio Lavabos P1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment

7 EE42H4S2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 7,000 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#2 P1 5,000 1,500 7,500

C#*D#*E#*F#3 PD 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

8 EEP31155

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 P1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 PD 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre col·locada entre
els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

9 EEKP2JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre col·locada entre
els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

10 EEKP2JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre col·locada entre
els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

11 EEKP2JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

12 EEK27737

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre, muntada superficialment13 EE41GGC7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Grup D'incendis 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, muntada superficialment14 EE41GGCC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Cuina 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
VENTILACIÓCAPÍTOL (1) (1) 05
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 06
ESCOMESATITOL 4 (1) 0G

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó d'escomsa d'incendis D40 i tapa registrable, de 100x40x40cm cm de mides interiors1 ED353JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

2 EFB1A625
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa d'incendis 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

3 EN4226A4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

4 EN8124D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada5 ENE1A307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 06
DETECCIOTITOL 4 (1) 0H

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu
LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

1 KM12A026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
d'encastar, encastat

2 KM112510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 261

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat

3 KM112110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#2 P1 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 PD 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 06
EXTINCIOTITOL 4 (1) 0I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 26 m3/h de cabal
nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per
motor trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba secundaria amb
motor de gasoil de 17Kw de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm i connexio de fums de D42mm, amb una
bomba jockey de 0.85 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou
quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

1 ENXA2JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada2 EM251011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret3 KM31261J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret4 KM31351J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 262

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena
i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

5 KM237ABG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PD 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada superficialment

6 EN4226B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

7 EM242A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#2 P1 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#3 PD - sobre fals sostre 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

u Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

8 EM243A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m,  de 1/2´´ de diàmetre nominal, muntat superficialment9 EFM11JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#2 P1 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 PD - sobre fals sostre 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

EUR
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m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10 EF11HB22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

11 EF11HA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - BIES 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - BIES 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Muntant - BIES 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 PB - Col.lector Xarxa Ruixadors 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#5 P1 - Col.lector Xarxa Ruixadors 34,500 34,500

C#*D#*E#*F#6 Muntant Ruixadors 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 112,900

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12 EF11H922

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Col.lector Xarxa Ruixadors 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 P1 - Col.lector Xarxa Ruixadors 18,600 18,600

3 PD - Col.lector Xarxa Ruixadors

TOTAL AMIDAMENT 27,100

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13 EF11H822

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Xarxa Ruixadors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Xarxa Ruixadors 7,000 7,000

3 PD - Xarxa Ruixadors

C#*D#*E#*F#4 Muntant - BIES 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 PB - BIES 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 P1 - BIES 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#7 PD - BIES 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14 EF11H722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Xarxa Ruixadors 9,500 9,500

C#*D#*E#*F#2 P1 - Xarxa Ruixadors 22,000 22,000
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C#*D#*E#*F#3 PD - Xarxa Ruixadors 14,300 14,300

C#*D#*E#*F#4 Muntant - PD 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 49,200

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7
mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15 EF11H622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Xarxa Ruixadors 68,000 68,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Xarxa Ruixadors 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 PD - Xarxa Ruixadors 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 158,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

16 EMSB31L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

17 EN8114D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa Ruixadors Casal 4,000 4,000

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

U Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63 mm de diàmetre, per a
una pressió màxima de treball de 31 bar.

18 EM243JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ruixadors Casal 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment

19 EN4515A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ruixadors Casal 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre bancada20 EJ7117D3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diposit cebat grup de bombeig 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

21 EN315427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexio diposit cebat 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

22 EN314427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexio diposit cebat 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3
mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

23 EF11H411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexio diposit cebat 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat24 EJ721101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Diposit cebat grup 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 06
DIPOSIT CONTRAINCENDISTITOL 4 (1) 0J

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1 EFB15655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentacio diposit cebat de grup 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

2 EFB1C625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 266

C#*D#*E#*F#1 Canonada succio diposit 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i
connectat

3 EJ72JS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua per instal·lacio contra incendis formada per dipòsit prefabricat en fibra
de vidre de 15.000 l de capacitat, 2500mm de diámetre i 3200mm de longitud. Por instal·lar soterrat, amb tapa, registre
D560mm, sobreeixidor i buidat, 2brides i porta brides de 2´´,  instal·lat

4 EJ71JS02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Diposit contra incendis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 06
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 07
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONSTITOL 4 (1) 0J

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x ample x fons), amb dos punts per a l’estesa de cables situats
150 mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà
de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

1 EPD1JUS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

M3 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a màxim en terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i
càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus.

2 E222JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 0,500 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M3 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de les arquetes, amb mitjans mecànics i terres adequades.3 E225JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 0,500 0,700 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m3 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de 150 kg / m3, col·locat segons secció tipus del projecte.4 E315JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 53,500 0,500 0,300 8,025

TOTAL AMIDAMENT 8,025

m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

5 EG21RD1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

6 EG22HA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 11,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

7 EG2DE8F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PC-Muntant 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

8 EG2DE8E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 34,000 34,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 PD 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 P2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 P3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 P4 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

9 EG2DE8D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 P1 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 PD 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 P2 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#5 P3 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#6 P4 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

U Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre d'usuari configurable. Instal·lat10 EG62JSS8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el
pas dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

11 EPD3JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el
pas dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

12 EPD3JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 07
INSTAL·LACIO ICT RTV TERRENATITOL 4 (1) 0K

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69),
guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

1 EP11AF20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

2 EP11H800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de 87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament

3 EP11F200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany
30 dB. Figura de soroll 9 dB.

4 EP12JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

U Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de
soroll 9 dB.

5 EP12JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de
soroll 9 dB.

6 EP12JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Pont d'unió mòduls.7 EP12JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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U Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A.8 EP12JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda 950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2
dB en FI. Rebuig TV-FI> 20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions: 93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la
incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de distribució.

9 EP12JSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

10 EP13JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

11 EP13JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

12 EP13JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

13 EP13JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

14 EP13JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

15 EP13JSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dc16 EP13JSS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dc17 EP13JSS8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada18 EP141232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Conector F19 EP1ZJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 151,000 151,000

TOTAL AMIDAMENT 151,000

U Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls).20 EP1ZJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Resistència de final de línia de 75 Ohms21 EP1ZJSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

U Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV.
i FM, amb suports.

22 EP1ZJSS4

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´.23 EP1ZJSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

24 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment25 EG380802

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 x. terra 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

U Terminal de terra cable nu 25 mm226 EG3RJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

27 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 155,000 155,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000
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u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm
de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

1 EP11P190

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de
soroll 0,5 dB. Consum màxim 190 mA.

2 EP11JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV.3 EP12JSS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix 1,5 mm.4 EP1ZJSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 07
INSTAL·LACIO DADES-VEUTITOL 4 (1) 0M

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats d'alçària, de 1610 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable,
col·locat

1 EP74JSS9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a
xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 580x540x400mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb
porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

2 EP74JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

3 EP7ZA122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

4 EP7ZE161

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

5 EP7311D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

6 EP7381J3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

u Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode.7 EP7ZJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura
ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

8 EP4A1411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u Fuetó cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector sc/lc dúplex, de 2 m de llargària, instal.lat9 EP4AJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

10 EP7Z1D58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat.11 EP7ZJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5 metres de longitud.12 EP43JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3 metres de longitud.13 EP43JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament

14 EP7Z6529

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

15 EP434A50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.278,000 2.278,000

TOTAL AMIDAMENT 2.278,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

16 EG22H915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

17 EG22H811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

18 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170,000 170,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

u Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions analògiques i 4 extensions digitals, col·locada
mural

19 EP51JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat
en canal o safata

20 EP4229K6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet 24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x
ranures SFP + 10G, d'alt rendiment de maquinari i programari, protocol de protecció d'anell ràpid (RSTP) estable i fiable,
configuració lliure, seguretat de xarxa sòlida, administració convenient i manteniment. L'interruptor pot identificar
automàticament els dispositius connectats, ja sigui compatible amb els estàndards IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després
subministrar energia per a ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt d'accés sense fil (AP) i un equip
de xarxa de terminal basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

21 EP7ZJSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point POE, 802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors
- Restricted regulatory domain: Rest of World o equivalent, sense controladora.. Totalmentinstal·latifuncionant

22 EP7EJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret
de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment

1 EP22PF1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer
amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

2 EP213241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense secret de conversació, de taula3 EP238118

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat

4 EP254470

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Personal P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

5 EP263340

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub6 EP271D03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residència 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 Casal 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

7 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

8 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 07
INSTAL.LACIÓ SISTEMA D'INDUCCIÓ MAGNÈTICATITOL 4 (1) 0O

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 -
4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a una superficie de 130m2. Instal·lacio de cablejat de secció rodona, aïllat soterrat,
concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment de la instal·lació, amplificador inducció, material vari i
senyalistica. Totalment instal·lat i funcionant

1 EP3CJS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 -
4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon coll de cigne i senyalistica. Instal·lacio de cablejat de
secció rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment de la instal·lació. Totalment
instal·lat i funcionant

2 EP3CJS02

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 279

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 07
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETATCAPÍTOL (1) (1) 08
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETATTITOL 4 (1) 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut. Kit compost per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a
50 zones amb detectors convencionals, detectors en BUS o detectors via ràdio. Incorpora el transmissor RTC. Inclou
també teclat LCD ALA941008 .. Model ALA941001 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

1 EMD31490

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006313 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

2 EMD31441

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006311 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

3 EMD314T2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 280

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla retro-il•luminada. Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari. certificat
EN50131 Grau 2 ..Model ALA941008 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

4 EMD31443

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la placa central i permet al sistema comunicar-se a través de
xarxes GPRS / GSM per reportar, controlar i programar. Podeu enviar esdeveniments a la CRA a través dels canals de
GSM veu, SMS o GPRS. Els esdeveniments poden ser enviats en format SIA / IP, SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM /
GPRS, els usuaris finals poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon, mitjançant missatges SMS o
mitjançant l'aplicació per smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps real així com SMS, missatges de veu i correus electrònics.
certificat   EN50131 Grau 2. ´´.Model ALA941018 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS. . Model ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant.

5 EMD31442

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-. Fins a 3 expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema
de seguretat CR-G2. Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2 ..Model ALA941033 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou caixa amb tamper per a accessoris i expansors. Caixa de plàstic amb tamper per instal•lar accessoris i expansors
del sistemaCR-G3. Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionantt

6 EMD31489

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant7 EMD31492

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de moviment TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una
combinació de tecnologies de detecció per infrarojos passius (PIR) i microones amb processament avançat de senyals.
Zona d'angle zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou detector + 2 ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El
LED d'alarma visible des de l'exterior es pot desactivar després de la instal•lació. Certificat EN50131, Grau 2. Classe
Ambiental II .. Model ALA022905 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant.

8 EMD11BFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 281

U Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte magnètic de porta / finestra. Per finestres, portes, parets i
sostres. Sensor piezoelèctric encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a 16Vcc. Consum (típic): 7,5mA. Carcassa ABS
resistent al foc. Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x 12 x 58mm (imant). Certificat EN50131: Grau 3, ref
ALA953915 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

9 EMD11BFB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font d'alimentació commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica.
Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i senyalització mitjançant sortides de col•lector obert
de: fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal estat o absent i fallada d'alimentació segons norma i
senyalització independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts de bateria i càrrega de 1 A / 2 s. Tamper
NC de tapa i paret. 2 sortides de 12 V / 2 A estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta. Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i sobretensions. Led d'estat individual. Sortida
de càrrega de bateria 13,8V / 3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V CA + 10% i -15%. Caixa de xapa pintada
RAL 7035 Epoxy 1,2 mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta per a contenir 2 bateries de 18 Ah ..
Model ALA951122 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

10 EMD31446

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena piezoelèctrica, tipus bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1
metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3. Model ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

11 EMD41004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA .. Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava
única. Material de gran qualitat i resistència amb un disseny atractiu. Coberta interior de protecció d'acer. Incl. Tamper.
Marcat Plana Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 .. Model ALA951337 de Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant

12 EMD41079

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

13 EG21H51J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment14 EG151212

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 282

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) .. Mànega de Cable lliure d'halògens constituït per conductors de
coure flexibles de seccions combinades aïllats en polietilè. Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x conductors
0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta
exterior de poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de telefonia i intercomunicació. On sigui necessari protecció
enfront de sorolls elèctrics .. Model CAB000124 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

15 EMD6JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 185,000 185,000

TOTAL AMIDAMENT 185,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETATCAPÍTOL (1) (1) 08
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 09
ELEMENTS DE CAMPTITOL 4 (1) 0O

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA:
TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67. ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA.
ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER
PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE
160 A. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1 EEV2C203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 283

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 09
QUADRES CONTROLTITOL 4 (1) 0P

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT i CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

1 EEVC5002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 09
SCADA GENERALTITOL 4 (1) 0Q

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 284

U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL: PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i  EN FUNCIONAMENT.

1 EEV5C116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips
instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

2 EEV5C500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 285

U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES,
INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona (Inclou hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS
CABLEJAT i MONTATGE.

3 EEV5C607

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT
TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC
CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA:
BUS. MODEL: BUS BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

4 EEV4C604

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

ML SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

5 EEV4C605

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Casal 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
CASAL GENT GRANTITOL 4 01
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 09
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05

EUR
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RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
ESCOMESA ELECTRICA BTTITOL 4 (1) 0R

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

1 EG11CD62

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

2 EG1PUA16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta,
inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

3 EG51UE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals4 EG2C3E42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG3121B6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6 EG312196

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

7 EGD1421E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment8 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
LINIES GENERALS, ALIMENTACIÓ A SUBQUADRES I CANALITITOL 4 (1) 0S

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1 EG3121B6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LGA 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 EG312696

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QB, QPC 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3 EG312686

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QCOND 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG312674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 QPC 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG312656

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QASC 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6 EG312376

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QVx -ALLOJAMENTS 625,000 625,000

TOTAL AMIDAMENT 625,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7 EG312366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QSP 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment8 EG380802

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 x. equipotencial 223,000 223,000

TOTAL AMIDAMENT 223,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

9 EG2DE8E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PC+MUNTAT 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

10 EG2DE8F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 PD 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#3 P2-3-4 73,000 73,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

11 EG2DE8H7

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PC+MUNTAT 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 0T
BATERIA REACTIVANIVELL 6 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20
kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb filtre d'harmonics i condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.

1 EGB1JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 0T
SAI TRIFASICNIVELL 6 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de
20 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total
<1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i
LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

1 EGC7CBA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 0T
QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO BT-QGANIVELL 6 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AU001

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 290

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2 EG41G1QP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a
xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb
tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

3 EG48U1TF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat interior, col·locat.

4 EG5CJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

5 EG5AEA22

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 60/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

6 EG5A9222

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 50/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

7 EG5A8222

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

8 EG415F97

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

9 EG415F99

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

10 EG415F9B

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

11 EG415F9F

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

12 EG415FJD

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

13 EG415FJK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

14 EG41D5PL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al relè
diferencial, col·locada

15 EG4ZU010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

16 EG4R4CR0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1
minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

17 EG49U025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat
de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la
bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

18 EG42X010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A
d'intensitat nominal i subjectat amb cargols

19 EG4S2221

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

20 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

21 EG426B9H
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22 EG426CJH

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23 EG426C9H

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

24 EG426CJK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment25 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

26 EG4W11D0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN27 EG4W11C0

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN28 EG4W11A0

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN29 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN30 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment31 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVATITOL 4 (1) 0T
QUADRE PROTECCIO PL. COBERTA. QPCNIVELL 6 0D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

2 EG415FJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

3 EG48B44CJ1V4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

4 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

5 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

6 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 EG415DJH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

8 EG4R4CR0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

9 EG4R4FL0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1
minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

10 EG49U025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

12 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

13 EG42539H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

14 EG4253JH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment15 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN16 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN17 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment18 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment1 EG1AJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

2 EG415FJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

3 EG48B44CJ1V4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

4 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

5 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

6 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 EG415DJC

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1
minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

8 EG49U025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

9 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

10 EG42529H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11 EG4252JH

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment12 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN13 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN14 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN15 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada superficialment16 EG3B8502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat

1 EG1AU008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Repartidor modular 4P 50A col·locada2 EG4ZJSS3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria
d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

3 EG4723

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat4 EG48B21C
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

5 EG415D97

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

6 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

7 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment9 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN10 EG4W1160

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN11 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima, muntada superficialment12 EG3B1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge
superficial

1 EG13U010
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Repartidor modular 4P 50A col·locada2 EG4ZJSS3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

3 EG482145

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

4 EG415D99

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

5 EG415D9B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6 EG426B9H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment7 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN8 EG4W11B0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN9 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN10 EG4W11C0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial,
per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x600x175 mm, col·locat

1 EG1AJSS5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

2 EG64JSS1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin
Guerin o equivalent, instal·lat

3 EG4RJSS1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment4 EG4662A2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN5 EG4W1140

AMIDAMENT DIRECTE 13,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 3000k i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

1 EH22JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 P3 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 P4 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 300

u Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90 mm,840/4000k,3800lm, amb cos principal fabricat en policarbonat reforçat
resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer inoxidable per a un ajust precís entre el cos principal i
difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior mitjançant premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox. inclosos en subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment

2 EH12JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 PD 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 PC 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb cos principal fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

3 EH12JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 21 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1691 lm/W, color 840/4000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

4 EH2LJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

5 EH2LJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 P4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

6 EH12JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Lluminaria aplic interior led,21W, 420x420x84mm, color 840/4000k,IP40,munt.superf. pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor de recobriment mat amb una superfície lleugerament rugosa, amb una il·luminació
homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K
Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000 h
Índex de reproducció cromàtica 80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016 Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa d'acer, de color blanc, lacat en pols. Difusor de recobriment de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK) IK02
temperatura ambient -20 - 25 ° C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg

7 EH12JSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000
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u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

8 EH61RC79

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PD 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 P2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 P3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 P4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 PC 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

9 EH61RC7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

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

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

10 EH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada11 EG161321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000
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u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada1 EG611031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 EG6211D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 P2 3,000 3,000

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa universal, preu
mitjà, col·locat

3 EG675212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

4 EG62D1DJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de
càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

5 EG731282

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 P3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 P4 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment

6 EG731283

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#3 PD 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 PC 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada7 EG631152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 PD 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 P2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 P3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 P4 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 PC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

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

8 EG63D15R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PC 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

9 EG61CSC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat
per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat

10 EG61CEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

11 EG638156

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

12 EG63815J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 EG312324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 153,000 153,000

C#*D#*E#*F#2 PC 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 197,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 581,000 581,000

C#*D#*E#*F#2 P2 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 PC 153,000 153,000

TOTAL AMIDAMENT 824,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 EG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 124,000 124,000

C#*D#*E#*F#2 PC 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 159,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG312354

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000
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m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG312366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 EG312664

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 EG312654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 116,000 116,000

TOTAL AMIDAMENT 116,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8 EG312644

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 143,000 143,000

TOTAL AMIDAMENT 143,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x
1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

9 EG312C26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa polsador PB 172,000 172,000

TOTAL AMIDAMENT 172,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

10 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 215,000 215,000

C#*D#*E#*F#2 P1 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 PD 162,000 162,000

C#*D#*E#*F#4 P2 361,000 361,000

C#*D#*E#*F#5 P3 234,000 234,000

C#*D#*E#*F#6 P4 234,000 234,000

C#*D#*E#*F#7 PC 191,000 191,000

TOTAL AMIDAMENT 1.429,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

11 EG22H915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

12 EG22HA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment13 EG151422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 PD 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 P2 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 P3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 P4 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 PC 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada14 EG161321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 2 LLITS TIPUS 1TITOL 4 (1) 0X

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris.

1 EG13JSSK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 1,000 2,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 308

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

2 EH12JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

3 EH2LJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat4 EG6211D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat5 EG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada6 EG631152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 309

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 13,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 13,000 26,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 13,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada7 EG631EA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

8 EG22H811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 54,000 108,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 54,000 108,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 54,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

9 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 442,000 884,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 442,000 884,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 442,000 884,000

TOTAL AMIDAMENT 2.652,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 EG325134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 450,000 900,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 450,000 900,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 450,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 2.700,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 EG325154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 60,000 120,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 310

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 60,000 120,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 60,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada12 EP141232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

13 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P2 2,000 16,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P3 2,000 16,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 2 llits P4 2,000 16,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 1 LLIT TIPUS 2 (TITOL 4 (1) 0Y

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris.

1 EG13JSSK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

2 EH12JSS5

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

3 EH2LJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat4 EG6211D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat5 EG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada6 EG631152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada7 EG631EA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 1,000 2,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 312

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

8 EG22H811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 340,000 680,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 340,000 680,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 340,000 680,000

TOTAL AMIDAMENT 2.040,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

9 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 58,000 116,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 58,000 116,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 58,000 116,000

TOTAL AMIDAMENT 348,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 EG325134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 352,000 704,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 352,000 704,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 352,000 704,000

TOTAL AMIDAMENT 2.112,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 EG325154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 55,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 55,000 110,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 55,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada12 EP141232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 1,000 2,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 313

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

13 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 1 llit P2 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 1 llit P3 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Allojaments 1 llit P4 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 2 LLITS TIPUS 3TITOL 4 (1) 0Z

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris.

1 EG13JSSK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

2 EH12JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de
protecció IP44, encastat.

3 EH2LJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 3,000 3,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 314

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat4 EG6211D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat5 EG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada6 EG631152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada7 EG631EA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

8 EG22H811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

9 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 442,000 442,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 442,000 442,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 884,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 EG325134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 450,000 450,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 450,000 450,000

TOTAL AMIDAMENT 900,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 EG325154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada12 EP141232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

13 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allojaments 2 llits P3 1,000 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 Allojaments 2 llits P4 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIO ELECTRICA BTCAPÍTOL (1) (1) 0A
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 316

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
SANEJAMENTCAPÍTOL (1) (1) 0B
SANEJAMENTTITOL 4 (1) 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 ED111E21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lavabos 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

2 ED111E31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pica / Rentavaixelles / Dutxa 14,000 14,000

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

3 ED111E71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inodor / Abocador 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

4 ED1V1171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat
al sostre

5 ED7FBB7P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 - Fecal 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques6 ED51LDJ1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P Coberta 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix,
incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

7 KD1Q1162

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
SANEJAMENTCAPÍTOL (1) (1) 0B
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
ESCOMESATITOL 4 (1) 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

1 EN318724

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa regist.,100x40x40cm de mides interiors.2 ED353JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 318

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

3 EN8125A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada4 ENE18307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
INSTAL.LACIO AFSTITOL 4 (1) 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

1 EF925PBC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - A.09.1 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 AFS - A.09.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 AFS - A.10.1 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.10.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 AFS - A.11 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 AFS - A.10.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 AFS - A.04 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#8 ACS - A.09.1 22,200 3,000 66,600

C#*D#*E#*F#9 ACS - A.09.2 14,100 3,000 42,300

C#*D#*E#*F#10 ACS - A.10.1 18,900 3,000 56,700

C#*D#*E#*F#11 ACS - A.10.2 18,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#12 ACS - A.11 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#13 ACS - A.10.2 18,900 2,000 37,800

C#*D#*E#*F#14 ACS - A.04 17,900 17,900

TOTAL AMIDAMENT 358,300

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

2 EF925PBE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - P2 - Horitzontal 11,600 11,600

EUR
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C#*D#*E#*F#2 AFS - P3 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 AFS - P4 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.09.1 12,900 3,000 38,700

C#*D#*E#*F#5 AFS - A.09.2 5,800 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#6 AFS - A.10.1 11,400 3,000 34,200

C#*D#*E#*F#7 AFS - A.10.2 11,300 2,000 22,600

C#*D#*E#*F#8 AFS - A.11 11,700 1,000 11,700

C#*D#*E#*F#9 AFS - A.10.2 12,300 2,000 24,600

C#*D#*E#*F#10 AFS - A.04 8,800 1,000 8,800

C#*D#*E#*F#11 AFS - A.08 1,300 1,000 1,300

TOTAL AMIDAMENT 194,100

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

3 EF925PBG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - P2 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#2 AFS - P3 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#3 AFS - P4 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.12 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 50,400

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

4 EF925PBJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Muntant 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 7,700

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

5 EF925PBK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - PB - Soterrada 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 AFS - Muntant 19,300 19,300

C#*D#*E#*F#3 AFS - PD - Horitzontal 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.12 6,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 42,400

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ3349L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - A.09.1 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 AFS - A.09.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 AFS - A.10.1 4,000 3,000 12,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 320

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.10.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 AFS - A.11 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 AFS - A.10.2 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 AFS - A.04 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7 EFQ334BL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - P2 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#2 AFS - P3 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 AFS - P4 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.09.1 12,900 3,000 38,700

C#*D#*E#*F#5 AFS - A.09.2 5,800 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#6 AFS - A.10.1 11,400 3,000 34,200

C#*D#*E#*F#7 AFS - A.10.2 11,300 2,000 22,600

C#*D#*E#*F#8 AFS - A.11 11,700 1,000 11,700

C#*D#*E#*F#9 AFS - A.10.2 12,300 2,000 24,600

C#*D#*E#*F#10 AFS - A.12 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#11 AFS - A.04 8,800 1,000 8,800

C#*D#*E#*F#12 AFS - A.08 1,300 1,000 1,300

TOTAL AMIDAMENT 203,100

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

8 EFQ334CL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - P2 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#2 AFS - P3 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#3 AFS - P4 - Horitzontal 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#4 AFS - A.12 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 50,400

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9 EFQ334EL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Muntant 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 7,700

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ334GL
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Muntant 19,300 19,300

C#*D#*E#*F#2 AFS - PD - Horitzontal 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#3 AFS - A.12 6,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 31,400

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

11 EN318724

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Planta PD -
Bugaderia

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 AFS - Valvuleria de Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

12 EN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

13 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Valvuleria de Planta P4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Valvuleria de Planta P3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Valvuleria de Planta P2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 AFS - Valvuleria de Planta PD -
Bugaderia

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

14 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Habitatge 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

15 EN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Habitatge 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

16 EN812667

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Habitatge 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

17 EN812597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

18 EN8125A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

19 EN746C17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Valvuleria de Planta P4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Valvuleria de Planta P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Valvuleria de Planta P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

20 EN748C17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS - Valvuleria de Planta PD -
Bugaderia

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

21 EN213427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigueres 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Lavabos 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Inodors 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

EUR
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u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

22 EN214427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dutxes 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment23 EN216427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

24 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
INSTAL.LACIO ACSTITOL 4 (1) 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer
esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

1 EJAA7V11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

2 EF925PBC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - P2 - Horitzontal 7,900 7,900

C#*D#*E#*F#2 RACS - P2 - Horitzontal 24,800 24,800

C#*D#*E#*F#3 ACS - P3 - Horitzontal 7,970 7,970

C#*D#*E#*F#4 RACS - P3 - Horitzontal 24,800 24,800

C#*D#*E#*F#5 ACS - P4 - Horitzontal 7,900 7,900

C#*D#*E#*F#6 RACS - P4 - Horitzontal 24,800 24,800

C#*D#*E#*F#7 ACS - A.09.1 22,200 3,000 66,600

C#*D#*E#*F#8 ACS - A.09.2 14,100 3,000 42,300
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C#*D#*E#*F#9 ACS - A.10.1 18,900 3,000 56,700

C#*D#*E#*F#10 ACS - A.10.2 18,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#11 ACS - A.11 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 ACS - A.10.2 18,900 2,000 37,800

C#*D#*E#*F#13 ACS - A.04 17,900 17,900

C#*D#*E#*F#14 Bypass bomba 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 377,470

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

3 EF925PBE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RACS - Muntant 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#2 AFS - P2 - Horitzontal 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 ACS - P2 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#4 ACS - P3 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#5 ACS - P4 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#6 ACS - A.12 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 76,700

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

4 EF925PBG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RACS - Muntant 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#2 Sala Produccio ACS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,700

m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

5 EF925PBJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Muntant 19,300 19,300

C#*D#*E#*F#2 RACS - Muntant 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 ACS - PD - Horitzontal 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 RACS - PD - Horitzontal 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#5 ACS - A.12 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#6 Sala Produccio ACS 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 73,200

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - P2 - Horitzontal 7,900 7,900

C#*D#*E#*F#2 RACS - P2 - Horitzontal 24,800 24,800
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C#*D#*E#*F#3 ACS - P3 - Horitzontal 7,970 7,970

C#*D#*E#*F#4 RACS - P3 - Horitzontal 24,800 24,800

C#*D#*E#*F#5 ACS - P4 - Horitzontal 7,900 7,900

C#*D#*E#*F#6 RACS - P4 - Horitzontal 24,800 24,800

C#*D#*E#*F#7 ACS - A.09.1 22,200 3,000 66,600

C#*D#*E#*F#8 ACS - A.09.2 14,100 3,000 42,300

C#*D#*E#*F#9 ACS - A.10.1 18,900 3,000 56,700

C#*D#*E#*F#10 ACS - A.10.2 18,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#11 ACS - A.11 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 ACS - A.10.2 18,900 2,000 37,800

C#*D#*E#*F#13 ACS - A.04 17,900 17,900

TOTAL AMIDAMENT 375,470

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7 EFQ33ABL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RACS - Muntant 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#2 ACS - P2 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#3 ACS - P3 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#4 ACS - P4 - Horitzontal 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#5 ACS - A.12 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 65,100

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

8 EFQ33CCL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RACS - Muntant 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 7,700

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9 EFQ33CEL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Muntant 19,300 19,300

C#*D#*E#*F#2 RACS - Muntant 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#3 ACS - PD - Horitzontal 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 RACS - PD - Horitzontal 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#5 ACS - A.12 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 48,200
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ33ECL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Produccio ACS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 EFQ33EEL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Produccio ACS 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment12 ENE16304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 mm),
pressió màxima 0.6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió
d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs

13 ENL1A146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

14 EFM25630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retorn ACS 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

15 EN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bypass Bomba - Sala Produccio 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 ACS - Valvuleria de Habitatge 4,000 15,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

16 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 ACS - Valvuleria de Planta P4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 ACS - Valvuleria de Planta P3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 ACS - Valvuleria de Planta P2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 ACS - Valvuleria de Planta PD -
Bugaderia

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

17 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retorn ACS - Sala Produccio 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

18 EN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsio ACS - Sala Produccio 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentacio AFS - Sala Produccio 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 ACS - Valvuleria de Planta PD -
Bugaderia

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 ACS - Valvuleria de Bugaderia 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

19 EN744C17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrada Habitatge 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

20 EN747C17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

21 EN812667

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS - Valvuleria de Habitatge 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

22 EN812687
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retorn ACS - Sala Produccio 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

23 EN812597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentacio AFS - Sala Produccio 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 ACS - Valvuleria de Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

24 ENC11040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retorn ACS - Sala Produccio 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula barrejadora termostàtica de 4 vies per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, via de recirculacio, rang d'ajust
45ºC-65ºC connexions roscades de 32 mm de diàmetre nominal, muntada

25 ENF1UJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Produccio ACS 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre
nominal, muntada

26 ENF11C10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Valvuleria de Planta P4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Valvuleria de Planta P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Valvuleria de Planta P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Valvuleria de Planta PD - Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura, muntada

27 ENF11B08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrada Habitatge 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada28 ENFBU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

29 EN213427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigueres 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Lavabos 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

30 EN214427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dutxes 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

31 EN215427

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

32 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

33 EJM16020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador Produccio ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
PRODUCCIO ACS/SOLARTITOL 4 (1) 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Col·lector solar de tubs de buit de 18 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 3 a 3.5 m2 i un rendiment del 63 %
segons UNE-EN 12975-1, col·locat

1 EEA16DC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0.8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EF5282B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EF5294B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EF52A4B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

5 EF52A3B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desguas Vàlvules de seguretat, dipòsits
d'expansioi captador

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ33E7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7 EFQ33E9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EFR11412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 EFR11512

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

u Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de
24000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

10 EJA2HJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25
mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V
de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

11 ENL12N55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

12 ENC11010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar - Plaques 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

13 ENC11020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

14 EN314727

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

15 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

16 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

2 ByPass Bomba

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

17 EN812687

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada18 ENFBU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment

19 EN911157

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaques 4,000 4,000

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment20 ENE16304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

21 EFM25630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

22 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat23 EEU6U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat
roscat

24 EEU4U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip d'ompliment de la instal.lació amb grup hidràulic, válvula de retenció, válvules de bola, i dipòsit de fibra mineral de
100 litres per fluid caloportador amb interruptor magnetic de nivell, fixat i connectat.

25 EJ721JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C26 EEAZA300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

27 E45CJ7B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

EUR
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PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
COMPTADORS INDIVIDUALSTITOL 4 (1) 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

1 EJM15010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador divisionari AFS Habitatges 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Comptador divisionari AFS Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

2 EJM16010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador divisionari ACS Habitatges 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Comptador divisionari ACS Bugaderia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
CONTROL SOLARTITOL 4 (1) 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada1 EEV21D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Primari Solar 5,000 5,000

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

C#*D#*E#*F#3 Diposit ACS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Impulsio ACS 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Retorn ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat2 EEV28030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm
de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

3 EEVG1651

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

4 EEVC0407

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOLAR TÈRMICA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

5 EEVC5005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
FONTANERIACAPÍTOL (1) (1) 0C
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON

EUR
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SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 0D
MAQUINARIATITOL 4 (1) 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació
per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb calefacció
contínua, potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència calorífica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de
4.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 10,833 kW i en calor 11,222 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors
tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

1 EED5MJS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 8 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim, col·locat

2 EED92JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim, col·locat

3 EED92JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.2 a 2.5 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada

4 EEDE1JS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard, R410 A, col.locada

5 EEDE1JS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada

6 EEDE1JS8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments - Baixa Silueta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada

7 EEDE1JS9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada

8 EEDE1JSA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC,
amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al
tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior
lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de
poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de 11/12/13/13/15/33/38. Panells
d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral, amb
quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament amb cabal constant, programació per
free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta
amb protocol modbus

9 EEC42JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a10 EEZG4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 29,500 29,500

TOTAL AMIDAMENT 29,500

U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de càrrega mínima i 100 kg de càrrega màxima, format per
molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble
sistema de seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.

11 EED5MJS6

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 0D
CANONADESTITOL 4 (1) 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels
equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de gas i una
derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

1 EF5J1JS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Allotjaments 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EF5AA3B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EF5B86B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EF5B76B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 CR a CR 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EF5B64B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EF5B54B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior 223,000 223,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 226,000

m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EF5B44B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EF5B24B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior 223,000 223,000

TOTAL AMIDAMENT 223,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ33A7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 EFQ33A6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 EFQ33A5L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 EFQ3387L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat Exterior a Caixa recuperacio - P1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 EFQ3386L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 EFQ3385L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 EFQ3364L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior - P1 223,000 223,000

C#*D#*E#*F#2 CR a CR - P1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 226,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

17 EFQ3363L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a CR - P1 14,000 14,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 341

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

18 EFQ3341L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CR a Unitat interior - P1 223,000 223,000

TOTAL AMIDAMENT 223,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19 ED111E11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 P2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#3 P3 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#4 P4 18,500 18,500

TOTAL AMIDAMENT 92,500

m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

20 EG2DCGF7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 0D
DIFUSIOTITOL 4 (1) 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer
galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

1 EE5Z1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

2 EE51KQ10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsio - Hab Parelles 5,500 8,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Impulsio - Hab Individual 1,500 6,000 9,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Impulsio - Espai Profesional 5,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Retorn - Hab Parelles 5,000 8,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 Retorn - Hab Individual 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#6 Retorn - Espai Profesional 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Extraccio Primari Allotlament - PB 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 Aportació Primari Allotlament - PB 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#9 Extraccio Primari Allotlament - P2 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#10 Aportació Primari Allotlament - P2 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#11 Extraccio Primari Allotlament - P3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Aportació Primari Allotlament - P3 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#13 Extraccio Primari Allotlament - P4 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#14 Aportació Primari Allotlament - P4 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#15 Extraccio Primari Allotlament - Muntant 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#16 Aportació Primari Allotlament - Muntant 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 318,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, resistència
tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

3 EE51ET10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extraccio Primari Allotlament - Coberta 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Aportació Primari Allotlament - Coberta 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x125 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

4 EEK11R07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 2 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 3 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 Planta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x125 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

5 EEK11R08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 4 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

6 EEK11R09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 3 4,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Planta 4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x125 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

7 EEK11R10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

8 EEKDA73G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 P2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 P3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 P4 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 PC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

9 EEP31155

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 P3 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 P4 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 127 mm de diàmetre de 45 micra
de gruix, col·locat

10 EE44CJS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 7,000 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#2 P3 7,000 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#3 P4 7,000 1,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 31,500

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

11 EEKP2211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 P2 2,000 2,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 P3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 P4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

12 EEKP4411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Panells absorbents de sandwich prefabricat de planxa galvanitzada d'espessor adequat al treball a realitzar segons UNE
36130-76, per aïllament acústic, Rw 31 Db, a la transmissió i antireverberant. Unida amb fixacions mecàniques directament
a la coberta, amb estructura de suport i perfils d’anclatge i  porta d’accés amb el mateix tipus de panell, col·locat

13 E7CPAJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 900 mm de llargària, amb
2 cel·les de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150 mm, cabal d'are de 2000m3/h
i atenuació acústica de 17.7 dBA, col·locat

14 EEKS3JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Silenciador acústic de cel·la rectangular per encapsulat. Format per: cel·les de llana mineral que actuen com a absorbent,
envolvent de xapa d’acer galvanitzat i marcs de connexió de llarg 1200 mm i una secció de (base x altura) de 1500 x 1500.
Separació entre lames de 200 mm i lama de 200 mm. Cabal d’aire de 3.000 m3/h i atenuació acústica global de 24,2 dBA,
col.locat.

15 EEKS3JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 0D
CONTROL VRVTITOL 4 (1) 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats interiors/grups, pantalla tàctil, programador horari, servidor web per
connexio desde PC o compatible amb dispositius movils, control de ventilació, visualització de temperatura de retorn de
cada unitat interior, gestio energètica, connectable a xarxes LAN i WLAN.  instal·lat i connectat

1 EEV32JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Control Centralitzat Casal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectat2 EEV32JS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CLIMATITZACIOCAPÍTOL (1) (1) 0D
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
VENTILACIÓCAPÍTOL (1) (1) 0E
VENTILACIÓTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

1 EE42C814

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

2 EE42Q412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Horitzontal Extraccio Campanes P2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Horitzontal Extraccio Campanes P3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Horitzontal Extraccio Campanes P4 18,000 18,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Vertical Extracio Campanes P2 10,500 4,000 42,000

C#*D#*E#*F#5 Vertical Extracio Campanes P3 7,700 5,000 38,500

C#*D#*E#*F#6 Vertical Extracio Campanes P4 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 148,500

u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre col·locada entre
els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

3 EEKP2JS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
VENTILACIÓCAPÍTOL (1) (1) 0E
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 0F
DETECCIOTITOL 4 (1) 1A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu
LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

1 KM12A026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat

2 KM112110

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P2 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 P3 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 P4 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable, algorítmic, amb traçabilitat integrada amb sirena i
dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum
dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de
detecció A2 formen un detector vàlid en totes les aplicacions de detecció de fum. Les seves condicions algorítmiques
poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base
per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector, amb base per encastar, encastat, programat i funcionant.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a + 50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm): ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Certificats: EC Nº 0356-CPR-0407
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088

3 KM112JSS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P3 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 0F
EXTINCIOTITOL 4 (1) 1B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 KM31261J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret2 KM31351J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena
i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

3 KM237ABG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada superficialment

4 EN4226B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

5 EF11HA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - BIES 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Muntant 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EF11H922

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Col.lector Xarxa Ruixadors 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Col.lector Xarxa Ruixadors 29,500 29,500

C#*D#*E#*F#3 Muntant 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 39,500

EUR
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m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EF11H822

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Col.lector Xarxa Ruixadors 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 PB - BIES 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#3 P2 - BIES 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 P3 - BIES 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 P4 - BIES 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 40,500

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EF11H722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Ruixadors 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7
mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 EF11H622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Ruixadors 11,800 11,800

TOTAL AMIDAMENT 11,800

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

10 EMSB31L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

11 EM242A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

12 EM243A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m,  de 1/2´´ de diàmetre nominal, muntat superficialment13 EFM11JS1
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

14 EN8114D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa Ruixadors Allotjaments 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63 mm de diàmetre, per a
una pressió màxima de treball de 31 bar.

15 EM243JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment

16 EN4515A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
PREVENCIO D'INCENDISCAPÍTOL (1) (1) 0F
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARI1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONSTITOL 4 (1) 1C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x ample x fons), amb dos punts per a l’estesa de cables situats
150 mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà
de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

1 EPD1JUS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M3 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a màxim en terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i
càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus.

2 E222JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 0,500 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M3 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de les arquetes, amb mitjans mecànics i terres adequades.3 E225JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 0,500 0,700 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m3 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de 150 kg / m3, col·locat segons secció tipus del projecte.4 E315JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 53,500 0,500 0,300 8,025

TOTAL AMIDAMENT 8,025

m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

5 EG21RD1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

6 EG2DE8F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PC-Muntant 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

7 EG2DE8E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#3 PD 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 P2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 P3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 P4 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

8 EG2DE8D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 P1 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 PD 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 P2 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#5 P3 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#6 P4 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 158,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

9 EG22HA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 13,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

U Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre d'usuari configurable. Instal·lat10 EG62JSS8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el
pas dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

11 EPD3JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el
pas dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

12 EPD3JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
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RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
INSTAL·LACIO ICT RTV TERRENATITOL 4 (1) 1D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69),
guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

1 EP11AF20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

2 EP11H800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de 87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament

3 EP11F200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany
30 dB. Figura de soroll 9 dB.

4 EP12JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

U Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de
soroll 9 dB.

5 EP12JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de
soroll 9 dB.

6 EP12JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

U Pont d'unió mòduls.7 EP12JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

U Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A.8 EP12JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda 950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2
dB en FI. Rebuig TV-FI> 20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions: 93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la
incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de distribució.

9 EP12JSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

10 EP13JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

11 EP13JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

12 EP13JSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

13 EP13JSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

14 EP13JSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

15 EP13JSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dc16 EP13JSS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dc17 EP13JSS8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada18 EP141232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Conector F19 EP1ZJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 151,000 151,000

TOTAL AMIDAMENT 151,000

U Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls).20 EP1ZJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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U Resistència de final de línia de 75 Ohms21 EP1ZJSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

U Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV.
i FM, amb suports.

22 EP1ZJSS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´.23 EP1ZJSS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

24 EP411244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment25 EG380802

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 x. terra 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

U Terminal de terra cable nu 25 mm226 EG3RJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

27 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 155,000 155,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000
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PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
INSTAL·LACIO ICT SATÈL·LITTITOL 4 (1) 1E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm
de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

1 EP11P190

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de
soroll 0,5 dB. Consum màxim 190 mA.

2 EP11JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV.3 EP12JSS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix 1,5 mm.4 EP1ZJSS6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
INSTAL·LACIO DADES-VEU+WIFITITOL 4 (1) 1F

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats d'alçària, de 1610 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable,
col·locat

1 EP74JSS9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

2 EP7ZA122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

3 EP7ZE161

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

4 EP7311D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

5 EP7381J3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode.6 EP7ZJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

7 EP7Z1D58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat.8 EP7ZJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5 metres de longitud.9 EP43JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3 metres de longitud.10 EP43JSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament

11 EP7Z6529

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

12 EP434A50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.100,000 3.100,000

TOTAL AMIDAMENT 3.100,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

13 EG22H915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

14 EG22H811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

15 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 270,000 270,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 270,000

u Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions analògiques i 4 extensions digitals, col·locada
mural

16 EP51JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat
en canal o safata

17 EP4229K6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet 24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x
ranures SFP + 10G, d'alt rendiment de maquinari i programari, protocol de protecció d'anell ràpid (RSTP) estable i fiable,
configuració lliure, seguretat de xarxa sòlida, administració convenient i manteniment. L'interruptor pot identificar
automàticament els dispositius connectats, ja sigui compatible amb els estàndards IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després
subministrar energia per a ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt d'accés sense fil (AP) i un equip
de xarxa de terminal basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

18 EP7ZJSS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point POE, 802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors
- Restricted regulatory domain: Rest of World o equivalent, sense controladora.. Totalmentinstal·latifuncionant

19 EP7EJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
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INSTAL·LACIO VIDEO PORTERTITOL 4 (1) 1G

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret
de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment

1 EP22PF1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residència 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer
amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

2 EP213241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residència 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense secret de conversació, de taula3 EP238118

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat

4 EP254470

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Personal P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

5 EP263340

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub6 EP271D03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residència 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

7 EP411244

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

8 EG22H715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
INSTAL.LACIÓ SISTEMA D'INDUCCIÓ MAGNÈTICATITOL 4 (1) 1I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 -
4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon coll de cigne i senyalistica. Instal·lacio de cablejat de
secció rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment de la instal·lació. Totalment
instal·lat i funcionant

1 EP3CJS02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)CAPÍTOL (1) (1) 0G
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ART1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON

EUR
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SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETATCAPÍTOL (1) (1) 0H
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETATTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut. Kit compost per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a
50 zones amb detectors convencionals, detectors en BUS o detectors via ràdio. Incorpora el transmissor RTC. Inclou
també teclat LCD ALA941008 .. Model ALA941001 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

1 EMD31490

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006313 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

2 EMD31441

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006311 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

3 EMD314T2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla retro-il•luminada. Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari. certificat
EN50131 Grau 2 ..Model ALA941008 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

4 EMD31443

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la placa central i permet al sistema comunicar-se a través de
xarxes GPRS / GSM per reportar, controlar i programar. Podeu enviar esdeveniments a la CRA a través dels canals de
GSM veu, SMS o GPRS. Els esdeveniments poden ser enviats en format SIA / IP, SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM /
GPRS, els usuaris finals poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon, mitjançant missatges SMS o
mitjançant l'aplicació per smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps real així com SMS, missatges de veu i correus electrònics.
certificat   EN50131 Grau 2. ´´.Model ALA941018 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS. . Model ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant.

5 EMD31442

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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U Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-. Fins a 3 expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema
de seguretat CR-G2. Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2 ..Model ALA941033 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou caixa amb tamper per a accessoris i expansors. Caixa de plàstic amb tamper per instal•lar accessoris i expansors
del sistemaCR-G3. Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionantt

6 EMD31489

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant7 EMD31492

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de moviment TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una
combinació de tecnologies de detecció per infrarojos passius (PIR) i microones amb processament avançat de senyals.
Zona d'angle zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou detector + 2 ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El
LED d'alarma visible des de l'exterior es pot desactivar després de la instal•lació. Certificat EN50131, Grau 2. Classe
Ambiental II .. Model ALA022905 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant.

8 EMD11BFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte magnètic de porta / finestra. Per finestres, portes, parets i
sostres. Sensor piezoelèctric encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a 16Vcc. Consum (típic): 7,5mA. Carcassa ABS
resistent al foc. Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x 12 x 58mm (imant). Certificat EN50131: Grau 3, ref
ALA953915 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

9 EMD11BFB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

U Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font d'alimentació commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica.
Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i senyalització mitjançant sortides de col•lector obert
de: fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal estat o absent i fallada d'alimentació segons norma i
senyalització independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts de bateria i càrrega de 1 A / 2 s. Tamper
NC de tapa i paret. 2 sortides de 12 V / 2 A estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta. Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i sobretensions. Led d'estat individual. Sortida
de càrrega de bateria 13,8V / 3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V CA + 10% i -15%. Caixa de xapa pintada
RAL 7035 Epoxy 1,2 mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta per a contenir 2 bateries de 18 Ah ..
Model ALA951122 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

10 EMD31446

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 365

U Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena piezoelèctrica, tipus bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1
metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3. Model ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

11 EMD41004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA .. Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava
única. Material de gran qualitat i resistència amb un disseny atractiu. Coberta interior de protecció d'acer. Incl. Tamper.
Marcat Plana Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 .. Model ALA951337 de Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant

12 EMD41079

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

13 EG21H51J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 214,000 214,000

TOTAL AMIDAMENT 214,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment14 EG151212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) .. Mànega de Cable lliure d'halògens constituït per conductors de
coure flexibles de seccions combinades aïllats en polietilè. Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x conductors
0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta
exterior de poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de telefonia i intercomunicació. On sigui necessari protecció
enfront de sorolls elèctrics .. Model CAB000124 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

15 EMD6JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 274,000 274,000

TOTAL AMIDAMENT 274,000
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CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 366

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 0I
ELEMENTS DE CAMPTITOL 4 (1) 1H

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA:
TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67. ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA.
ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER
PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE
160 A. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1 EEV2C203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 0I
QUADRES CONTROLTITOL 4 (1) 1I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

1 EEVC5004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 367

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

2 EEVC5006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 0I
SCADA GENERALTITOL 4 (1) 1J

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL: PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i  EN FUNCIONAMENT.

1 EEV5C116

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 368

U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips
instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

2 EEV5C500

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES,
INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona (Inclou hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS
CABLEJAT i MONTATGE.

3 EEV5C607

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT
TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC
CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA:
BUS. MODEL: BUS BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

4 EEV4C604

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

ML SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

5 EEV4C605

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02
CONTROL I MONITORATGECAPÍTOL (1) (1) 0I
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ARM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 369

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIONS COMUNSTITOL 4 03
INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCICAPÍTOL (1) (1) 0J
POSTA A TERRA EDIFICITITOL 4 (1) 1K

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

1 EGD1322E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment2 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra3 EG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 285,000 285,000

TOTAL AMIDAMENT 285,000

u Soldadura aluminotermica per unio del conductor en anell o dels electrodes amb l'estructura de l'edifici.4 EGDZJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIONS COMUNSTITOL 4 03
INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCICAPÍTOL (1) (1) 0J
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMPTITOL 4 (1) 1L

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 370

u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de
15 μs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre
coberta

1 EM91E23B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent,
muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

2 EM9AU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

3 EGD1322E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment4 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment5 EG380A02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat6 ED3F3440

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Fixacio-terminal de terra per a cable nu 50 mm27 EG3RJSS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 129,000 129,000

TOTAL AMIDAMENT 129,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 371

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

8 EG23E815

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIONS COMUNSTITOL 4 03
INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCICAPÍTOL (1) (1) 0J
INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICATITOL 4 (1) 1M

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a autoconsum, amb grau de proteccio IP66 i
proteccions interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i
diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia
solar Municipals de Tersa (RD15/2018 i RD 244/2019).

1 EGE1JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 9000 W, tensió maxima
d'entrada 900 V, rendiment màxim de 96.5 a 97.5%, grau de protecció IP-65, col·locat

2 EGE2JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 EG312664

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SOLAR 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG312644

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 EG31F146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 265,000 265,000

TOTAL AMIDAMENT 265,000

u Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors d'autoconsum trifàsics. A més monitoritza tots els paràmetres de
la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre autoconsum, en què es prohibeix l'abocament a xarxa., amb
part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat

6 EGE3JSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a autoconsum,amb grau de proteccio IP66 i
proteccions interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i
diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia
solar Municipals de Tersa (RD900/2015).

7 EGEKJSS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals8 EG2C2E42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment9 EG380702

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

U Terminal de terra cable nu 16 mm210 EG3RJSS5

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIONS COMUNSTITOL 4 03
INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCICAPÍTOL (1) (1) 0J
AJUDES DE RAM DE PALETATITOL 4 (1) 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01AC01

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORTTITOL 4 10
CASAL GENT GRANCAPÍTOL (1) (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut juny
m), habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 1 +
1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio botonera accesible per minusvalids, senyalització,
etc. Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com també l'il.luminació del forat del ascensor i zones
nessesaries.

1 EL28U2C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORTTITOL 4 10
RESIDENCIA TEMPORALCAPÍTOL (1) (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 18 m),
habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central
de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio botonera accesible per minusvalids, senyalització,
etc. Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com també l'il.luminació del forat del ascensor i zones
nessesaries.

1 EL28U1C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORTTITOL 4 10
AJUDES DE RAM DE PALETACAPÍTOL (1) (1) 20

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
CASAL GENT GRANCAPÍTOL (1) (1) 01
APARELLS SANITARISTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

1 EJ14BB11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Servei minus 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Servei Cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Servei Exterior 1,000 1,000

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Servei 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,000

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Servei minus 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada de 1.2 m i amplària de 0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament amb parada voluntària amb
acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EJ1BF99C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Servei minus 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Servei Cuina 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 Servei Exterior 1,000 1,000

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Servei 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,000

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Servei minus 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports
murals

3 EJ13B711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Servei minus 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Servei Cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Servei Exterior 1,000 1,000

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Servei 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,000

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Servei minus 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, fixat
sota taulell

4 EJ13B71G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

5 EJ1AB21N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior6 EJ1ZAB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Planta Desdoblada

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s,
de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

7 EJ33B1PF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Servei minus 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Servei Cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Servei Exterior 1,000 1,000

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Servei 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,000

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Servei minus 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó
de PVC

8 EJ3317P7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
CASAL GENT GRANCAPÍTOL (1) (1) 01
AIXETESTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior,
amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1 EJ2311AG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

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

C#*D#*E#*F#3 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Servei minus 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Servei Cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Servei Exterior 1,000 1,000

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Servei 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Servei 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Servei minus 1,000 1,000

T13 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#14 Servei minus 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de 1/2´´

2 EJ28613A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

3 EJ2A813C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Desdoblada

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
CASAL GENT GRANCAPÍTOL (1) (1) 01
ACCESORISTITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

1 EJ46U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Servei minus 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Servei Exterior 2,000 2,000

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Servei minus 2,000 2,000

T8 Planta Desdoblada

C#*D#*E#*F#9 Servei minus 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
RESIDENCIA TEMPORALCAPÍTOL (1) (1) 02
APARELLS SANITARISTITOL 4 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 EJ14BC1N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports
murals

2 EJ13B711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

3 EJ1AB21N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior4 EJ1ZAB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment5 EJ12L6CP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

T6 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#7 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T12 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 380

u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment6 EJ12L8JP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s,
de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

7 EJ33B1PF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC8 EJ3227DG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 381

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
RESIDENCIA TEMPORALCAPÍTOL (1) (1) 02
AIXETESTITOL 4 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior,
amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1 EJ2311AG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

2 EJ2A813C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 382

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

3 EJ22111A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà4 EJ22V130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 383

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu superior5 EJ22Y910

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Oficines 1,000 1,000

T8 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T15 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCAPÍTOL (1) 05
APARELLS SANITARIS I AIXETESTITOL 4 11
RESIDENCIA TEMPORALCAPÍTOL (1) (1) 02
ACCESORISTITOL 4 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

1 EJ46U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Quarta

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 384

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

2 EJ46U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Habitatge Adaptat 3,000 3,000

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 3,000 3,000

T7 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Adaptat 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

3 EJ46U025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

T4 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Subministre i col·locació de mampara fixa de 65cm d'amplada i 240cm de alçada, composada per un vidre lluna incolora
trempada de 8 mm, de gruix, fixada mecánicament a parament amb perfileria en U d'acer inoxidable de 10x40mm, sellat
amb silicona.

4 EAM1UAA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Oficines 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T13 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#14 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 385

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
EQUIPAMENTCAPÍTOL (1) 06
RESIDENCIA TEMPORALTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subministre i col.locació de forn eléctric, amb unes mides totals de 595x562x595 mm. totalment instalat i acabat amb
envellidor per tapar l'execés de forat.

1 EQ81UA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Subministre i col.locació de cuina electrica amb dos focs connectat i col·locada enrasada amb el taulell de cuina2 EQ81UA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 386

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Subministre i col.locació de campana extractora d'acer inoxidable, intregada en mobiliari alt de cuina de 60 cm d'amplada,
equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues
làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

3 EQ88UU02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 30x40 cm, acabat brillant, preu
mitjà, encastada per la part inferior a taulell de cuina.

4 EJ18UUAH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#10 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

5 EJ28113G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Mobiliari per a cuina d'habitatges, de dimensions 180x240 cm, realitzats amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa
pressió de 16 mm color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, amb mòduls alts
de 350 mm de fondària i 900 mm d'alçària, incloent mòdul de campana integrada, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i
900 mm d'alçària, amb mòdul columna per a nevera i forn microones, tiradors d'acer inox. tot col·locat. 
Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre equipament de cuina.
Tot segons plànols de projecte.

6 EQ71UU64

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

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

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

EUR
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T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Subministre i col.locació d'encimera per cuines de quars, de 20 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb aresta matada,
col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forrats per piques i plaques de cuina, amb el polit i abrillantat de
les cares vistes.

7 EQ51UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,200 0,600 0,720

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,200 0,600 0,720

TOTAL AMIDAMENT 10,080

m2 Subministre i col.locació d'aplacat per cuines de quars, de 15 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb aresta matada,
col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació polit i abrillantat de les cares vistes.

8 EQ51UU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#3 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#5 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#9 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#11 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#12 Habitatge Doble 2 1,000 1,200 0,600 0,720

T14 Planta Quarta

C#*D#*E#*F#15 Habitatge Sencill 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#16 Habitatge Sencill 2 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#17 Habitatge Doble 1 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#18 Habitatge Adaptat 1,000 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#19 Habitatge Doble 2 1,000 1,200 0,600 0,720

TOTAL AMIDAMENT 10,080

ut PA-R-1-45.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 45x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla batent de 45x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera
inferior.
Tot segons planos de projecte.

9 EAQDU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PA-R-1-50.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 50x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla batent de 50x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera
inferior.
Tot segons planos de projecte.

10 EAQDU101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut PA-R-1-70.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 70x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 70x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

11 EAQDU102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

ut PA-R-1-100.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 100x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de
12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 100x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

12 EAQDU103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut PA-R-1-105.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 105x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de
12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 105x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

13 EAQDU104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PA-R-1-160.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 160x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de
12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 160x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

14 EAQDU105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PA-R-2-35.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 35x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari d'una fulla batent de 35x210 cm formada amb tauler de fusta de
DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera
inferior.
Tot segons planos de projecte.

15 EAQDU106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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ut PA-R-2-90.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 90x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 90x210 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

16 EAQDU107

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut PA-R-2-130.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 130x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de
12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 130x210 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

17 EAQDU108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORSCAPÍTOL (1) 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM1 E225T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

C#*D#*E#*F#2 Urbanització 1,000 265,500 265,500

TOTAL AMIDAMENT 302,660

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM2 E921201L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 0,150 5,574

TOTAL AMIDAMENT 5,574

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir3 E7B11AA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 392

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

4 E9234B91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada no adherida5 E7B21E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
amb bomba, realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de porus.

6 E93628B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

C#*D#*E#*F#2 Urbanització 1,000 265,500 265,500

TOTAL AMIDAMENT 302,660

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

7 E9Z4AA18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recte, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

8 F96AUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

9 F961A4G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 86,440 86,440

TOTAL AMIDAMENT 86,440

m2 Subministre i colocació de paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

10 F9B4UU60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Urbanització 1,000 254,500 254,500

TOTAL AMIDAMENT 254,500

EUR
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m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma
rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades
amb sorra tamissada

11 F9F51005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

ut Subministre i col.locació de paviment en tapa arqueta de 60x60 cm, amb especejament segons projecte de peces de
formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5
cm de gruix, col·locat amb ciment cola flexible i rejuntades amb sorra tamissada.

12 F9F51U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acces 1,000 37,160 37,160

TOTAL AMIDAMENT 37,160

u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter

13 EDKZA880

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Registre fontaneria residencia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Registre diposit incendis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Pericó de pas, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

14 ED352566

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Registre fontaneria residencia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Registre diposit incendis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
MITJERES FINCA VEINACAPÍTOL (1) 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de mitjera 1,000 24,060 3,250 78,195

TOTAL AMIDAMENT 78,195

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 394

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2 K21647U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de mitjera 1,000 9,200 3,200 29,440

TOTAL AMIDAMENT 29,440

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3 K21647U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de mitjera 1,000 9,200 3,500 32,200

TOTAL AMIDAMENT 32,200

m2 Regularització de paret de mitjera de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

4 K216U171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de mitjera 1,000 24,060 0,300 7,218

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

TOTAL AMIDAMENT 9,218

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent i
galvanitzats en calent, sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb la formació de mecanitzacions per ancoratges
i elemensts de suports, col·locat a l'obra amb la p.p. de cargols i/o soldadura.

5 E441FU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perfil suport Paret mitjera kg/ml

2 # 60.60.5 mm

C#*D#*E#*F#3 Façana C/Mestres Casals i Martorell 5,000 6,500 8,460 274,950

C#*D#*E#*F#4 9,000 2,000 8,460 152,280

TOTAL AMIDAMENT 427,230

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

6 E612EM12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reconstrucció paret 2,000 11,500 0,500 11,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 33,500

EUR
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m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els
panells aïllants, mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica amb
espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn
de brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm.

7 17CDST03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret mitjera 1,000 6,150 12,120 74,538

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,250 2,860 17,875

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,100 15,150 46,965

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,700 15,150 101,505

TOTAL AMIDAMENT 240,883

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E711AEJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Remat inferior 1,000 22,500 1,200 27,000

C#*D#*E#*F#2 Remat intermitg 1,000 6,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 0,500 1,750

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,500 0,500 3,250

C#*D#*E#*F#5 Coronament superior 1,000 6,200 0,200 1,240

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,500 0,200 0,700

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,500 0,200 1,300

TOTAL AMIDAMENT 38,240

m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

9 E8KA1025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Remat sobre xapa de revestiment 1,000 2,250 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra.

10 E8KA1026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escupidor de baranes 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 2,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de
ciment 1:8

11 E8K1B14N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Remat intermitg 1,000 6,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,500 0,500 1,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 0,500 3,250

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de
ciment 1:8

12 E8K1D14N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Remat intermitg 1,000 6,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,500 0,500 3,250

TOTAL AMIDAMENT 6,250

m Escopidor de 59 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de
ciment 1:8

13 E8K1DU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Remat inferior 1,000 22,500 1,200 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi,
de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

14 E8J1316N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronament superior 1,000 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 16,200

m Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 45 a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color
a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a
parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es
colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

15 E8KA1U50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 12,200 24,400

TOTAL AMIDAMENT 24,400

EUR
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m Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 25 a 35 cm d'amplada, acabat lacat al forn color
a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a
parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es
colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

16 E8KA1U51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,820 5,640

TOTAL AMIDAMENT 5,640

m Formació de remat de coronament realitzat amb xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix de 45 a 55 cm
d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5 mm, amb una lámina impermeabilitzant col.locada sobre tauler de fusta de DM de 25 mm
de gruix, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es
colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

17 E8KA1U52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

18 H1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 22,100 18,950 418,795

TOTAL AMIDAMENT 418,795

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

19 H1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 22,100 60,000 18,950 25.127,700

TOTAL AMIDAMENT 25.127,700

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb vel negre, col·locat sense adherir

20 E7C4RU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MItjera 1,000 2,000 6,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR
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m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated
), realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de
totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació mecànica.
inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de
df. inclou aplicació de les normes cte.

21 E867FE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitjera 1,000 2,000 6,500 13,000

C#*D#*E#*F#2 A deduir panell serigrafiat -1 1,000 2,000 -2

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated
), ´´panell serigrafiat´´ amb texte a facilitar per administració, realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb
acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de
panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

22 E867FE03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis

23 E898MHN0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pintat de cantonada 1,000 1,500 18,500 27,750

TOTAL AMIDAMENT 27,750

ml Formació d'encintat pintat, amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis, coincident amb els remats de les agulles de la mitjera, d'una amplada aproximada de 30-40 cm, amb franjes
segons projecte.

24 E898MU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formació de franges 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Subministre i col.locació de reproducció de carassa ´´La Catarina´´, realitzada amb copia per punts, realitzats un motlló de
goma i realitzat un model en escaiola, per poder realitzar una copia. Realització d'una copia amb pedra calcaria igual a la
peça original i reproducció per la tècnica de punts, amb el mateix acabat i textura que l'original.
A la peça es realitzaran unes perforacions per fixació de barilles d'acer inoxidable roscada de 18 mm de diametre, calitat
316, fixades amb resina epoxi. tot segons instruccións del industrial.

25 E612EU58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor26 K2182281

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de Cantonada mitgera 1,000 18,500 0,600 11,100

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,100

m2 Raspat de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor27 K2185J01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de Cantonada mitgera 1,000 18,500 0,600 11,100

TOTAL AMIDAMENT 11,100

m2 Envernissat de ceràmica previament netejada, amb vernís de poliuretà, amb dues d'acabat, amb la superfície mat28 E8A41U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repicat de Cantonada mitgera 1,000 18,500 0,600 11,100

TOTAL AMIDAMENT 11,100

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUSCAPÍTOL (1) GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament
corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

1 E2R34239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 261,086 261,086

C#*D#*E#*F#2 Excavació de caixa de paviment 1,000 477,419 477,419

C#*D#*E#*F#3 Excavació de pous 1,000 65,440 65,440

C#*D#*E#*F#4 Excavació en baix rendiment 1,000 35,000 35,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Percentatge "A origen" 20,000 167,789

TOTAL AMIDAMENT 1.006,734

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 8,540 8,540

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 74,290 74,290

C#*D#*E#*F#3 Acabats 39,200 39,200

TOTAL AMIDAMENT 122,030

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA8890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments i  estructura 1,150 1,150

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Tancaments 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#3 Acabats 6,860 6,860

TOTAL AMIDAMENT 10,660

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 E2RA8770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 7,150 7,150

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 3,540 3,540

C#*D#*E#*F#3 Acabats 12,740 12,740

TOTAL AMIDAMENT 23,430

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 E2RA8960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 6,190 6,190

C#*D#*E#*F#3 Acabats 14,700 14,700

TOTAL AMIDAMENT 22,040

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 E2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 5,080 5,080

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 0,880 0,880

C#*D#*E#*F#3 Acabats 3,920 3,920

TOTAL AMIDAMENT 9,880

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 E2RA75A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancaments 0,880 0,880

C#*D#*E#*F#2 Acabats 0,980 0,980

C#*D#*E#*F#3 17,238 17,238

TOTAL AMIDAMENT 19,098

M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.

8 E2R54239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 401

C#*D#*E#*F#1 Enderroc banc 1,000 11,500 0,500 0,600 3,450

C#*D#*E#*F#2 Fanals 1,000 2,500 1,000 1,000 2,500

C#*D#*E#*F#3 Enderroc de solera 1,000 148,600 0,150 22,290

C#*D#*E#*F#4 Enderroc de fonament 1,000 18,922 18,922

C#*D#*E#*F#5 1,000 8,640 8,640

C#*D#*E#*F#6 Enderroc de vorada 1,000 86,440 0,100 0,200 1,729

C#*D#*E#*F#7 Repicat de paret de 15 cm 1,000 78,200 0,150 11,730

C#*D#*E#*F#8 Repicat de paret de 30 cm 1,000 29,440 0,300 8,832

C#*D#*E#*F#9 Repicat de paret de 60 cm 1,000 32,200 0,600 19,320

C#*D#*E#*F#10 Regularització 1,000 7,200 0,050 0,360

C#*D#*E#*F#11 imprevistos 1,000 33,852 33,852

P PERORIGEN(G1:G12,
C13)

13 Percentatge "A origen" 20,000 26,325

TOTAL AMIDAMENT 157,950

PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_20200120OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL ON
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL (1) SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ

CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES
SERVEIS ADICIONALS, CASAL I RESIDENCIA TEMPORAL
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

TREBALLS ADDICIONALSOBRA 01
SERVEIS ADDICIONALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Servei de control d'accessos en horari laboral amb emissió d'acreditacions físiques per al personal que autoritzi BIMSA i
registre d'entrades i sortides, durant una setmana complerta.

1 IY10U001

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Servei de vigilància en horari no laboral i caps de setmana i festius, durant una setmana complerta2 IY10U002

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Serveis d'amfitrió amb presència en obra, durant una setmana complerta, dels diferents proveïdors autoritzats per BIMSA,
per a l'obertura i tancament de l'obra així com la coordinació dels usos dels espais i posta a disposició d'energia per a la
connexió de llums de treball i petites eines així com ordre i neteja generals

3 IY10U003

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Serveis de gestió de les instal·lacions, durant una setmana complerta, amb el manteniment conductiu i les operacions de
regulació necessàries per mantenir tots els sistemes en condicions normals de funcionament i explotació

4 IY10U004

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels subministraments necessaris per mantenir tots els sistemes en
condicions normals de funcionament i explotació

5 IY10U005

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4BC3000 kg Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,54 52.643,516 2,791 81.071,01 2,79

17CDST01 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de
revestiment, amb placa rígida
de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de
80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034
W/mK i resistència tèrmica >=
2,222 m2.K/W, classe de reacció
al foc A2-s1, d0, Aplicació de
morter de ciment hidràulic
sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada
d'acer inoxidable amb dents de
10 mmx 10mm, i subjecció
mecànica amb espigues
homologades, tac i suport de
niló, sobre les plaques es
procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa
fina de 2-3 mm sobre la qual es
col·locarà, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda,
deixant solapaments de 10 cm
entre les trobades d'aquestes,
es donarà una segona capa de
2-3 mm per tal de cobrir la
malla, imprimació de fondeig
universal per a homogeneïtzar
l'absorció del suport, previ a
l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament. inclou
el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40
mm.

70,57 740,714 1,802 52.272,19 4,58

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4P11431 ml Subministre i col·locació de
pales prefabricades, per
façana, en GRC, (formigó armat
amb fibra de vidre, de secció
rectangular de 24x10 cm, amb
una longitud variable entre els
350 i 500 cm. Les pales
formades per dues peces tindran
un encaix en forma de metja per
encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una
ànima de poliestirè extruït
recoberta per un 1 cm de GRC.
Les pales son de color blanc i
amb textura llisa, especejament
segons projecte. 
La fixació dels panells a
l'estructura de l'obra es
realitzarà per un sistema
mecànic homologat i sense
soldadures ´´in situ´´. amb
elements metàl·lics necessaris
per a una bona fixació de
l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el
transport de les pales sobre
camió a peu d'obra, acopi del
material en cas de ser
necesari, i la manipulació i
posterior muntatge dels
mateixos.
Inclou resta d'elements
necessaris. Tot segons plànols
i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

77,37 672,170 1,793 52.005,79 6,37

E45C18D4 m3 Formigó per a lloses,
HA-25/F/10/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb
bomba

98,27 505,001 1,714 49.626,45 8,08

E865UU11 m2 Subministre i col.locació de
revestiment vertical, a més de
3,00 m d'alçària, amb panells
fixes i panells amb registres,
amb portes batents, de
dimensions i especejament
segons projecte, realitzat amb
tauler de partícules de fusta
aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2,
d0, acabat revestit amb planxa
de melamina imitació fusta,
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre
enllatat de fusta

147,07 329,223 1,665 48.418,83 9,74

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi

37,31 1.290,000 1,656 48.129,90 11,40

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EC1GVV01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 12 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

122,26 339,086 1,437 41.456,65 12,82

E612EM12 m2 Paret divisòria recolzada de
gruix 11.5 cm, de maó calat,
LD, R-10, de 240x115x100 mm ,
per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

30,99 1.149,600 1,228 35.626,10 14,05

F9B4UU60 m2 Subministre i colocació de
paviment de pedra granítica,
deixada de serra, de 100 mm de
gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

139,26 254,500 1,229 35.441,67 15,27

EAVMUA01 ut Formació de protector solar de
485 mm llarg de pala i de 120
mm d'amplaria, format per una
xapa d'acer galvanitzat en fred
de 1,5 mm de gruix, acabat
lacat al forn color a escollir
per la DF, amb 2 plecs
longitudinals, 1 plegat cap a
la part inferior i 1 plegat a
la part superior, col.locat amb
fixacions mecaniques sobre
perfil de suport en ´´L´´ 30x30
mm i de 2 mm de gruix, fixat
amb cargols mecànics sobre les
pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es
comprovaran a l'obra.

25,44 1.390,000 1,2210 35.361,60 16,48

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E65262AY m2 CV3.- Envà de plaques de guix
laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de
100 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de
roca de densitat 66 a 85 kg/m3,
de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W

39,15 859,220 1,1611 33.638,46 17,64

E9C1143B m2 Paviment de terratzo llis de
gra petit, amb peça de 40x40
cm, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior
intens, amb un àrid de fins a 6
mm.

27,08 1.181,413 1,1012 31.992,66 18,74

E83KRL11 ut FF04.- Revestiment de fusteria
FF04, amb el folrament de
brancals i dintell de balcó, de
buit 134x240 cm i de 95 cm
d'amplada, amb panell tricapa
de 26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu),
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou
el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de panell,
formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de
làrix. Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

1.819,55 17,000 1,0613 30.932,35 19,80

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF3AL03 ut FE.03.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada
per una finestra d'una fulla
batent oculta, de dimensions
52x200 cm, i una finestra
inferior d'una fulla batent
oculta, de dimensions 52x100
cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre.
Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet

686,76 40,000 0,9414 27.470,40 20,75

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

E441FU01 kg Acer S275J0H segons UNE-EN
10210-1, per a pilars formats
per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent i
galvanitzats en calent, sèrie
rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller amb la
formació de mecanitzacions per
ancoratges i elemensts de
suports, col·locat a l'obra amb
la p.p. de cargols i/o
soldadura.

4,16 6.454,472 0,9215 26.850,60 21,67

E83EUT02 m2 Extradossat de plaques de guix
laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment
de paper kraft

33,83 766,530 0,8916 25.931,71 22,56

PPA000SS pa Partida alçada d'abonament
integre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

25.752,25 1,000 0,8917 25.752,25 23,45

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E865UU10 m2 Subministre i col.locació de
revestiment vertical, a més de
3,00 m d'alçària, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades
DM de 16 mm de gruix , reacció
al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de melamina
imitació fusta, treballat al
taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de
fusta amb tractament per
exteriors

116,62 214,184 0,8618 24.978,14 24,31

EE51KQ10 m2 Formació de conducte
rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN
14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment
exterior de alumini i malla de
reforç i recobriment interior
de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras

28,32 869,000 0,8519 24.610,08 25,15

EL28U1C4 u Ascensor elèctric sense sala de
màquines, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'atur
i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de
trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640
kg), de 5 parades (recorregut
18 m), habitacle de qualitat
mitjana de mesures 1400x1100
mm, embarcament simple amb
portes automàtiques d'obertura
central de 1 + 1 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm,
portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de
qualitat mitjana de mesures
800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL
DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del
ascensor segons normativa, tal
com previsio botonera accesible
per minusvalids, senyalització,
etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1
any, així com també
l'il.luminació del forat del
ascensor i zones nessesaries.

23.729,63 1,000 0,8220 23.729,63 25,97

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó
vist

55,47 420,400 0,8021 23.319,59 26,77

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
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E8443260LNUZ m2 Cel ras continu de plaques de
guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 12.5 mm
de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim

37,68 618,588 0,8022 23.308,40 27,57

EA1DFU04 u FF.04.- Submistre i col·locació
de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 134x240
cm, format per una balconera de
dues fulles batents de
dimensions 134x240 cm,
Bastiment en pi laminat 100%
de 80X68mm i fulles en pi
laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

1.302,36 17,000 0,7623 22.140,12 28,33
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ENXA2JS1 u Grup de pressió doble
(electric+gasoil) per a
instal·lacions contra incendis
segons UNE 23500, de 26 m3/h de
cabal nominal i 65 m.c.a.
d'alçària manomètrica, amb una
bomba principal acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) accionada per
motor trifàsic de 400 V i 15 kW
de potència, de diàmetre
nominal de l'aspiració 65 mm,
amb una bomba secundaria amb
motor de gasoil de 17Kw de
potència, de diàmetre nominal
de l'aspiració 65 mm i
connexio de fums de D42mm, amb
una bomba jockey de 0.85 kW de
potència, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/4 ´´,
col·lector de la impulsió 2
1/2, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, inclou
calderí, amb una classe
d'eficiència energètica de la
bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009,
muntat superficialment

21.833,88 1,000 0,7524 21.833,88 29,08

E93628B1 m2 Solera de formigó
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba, realitzat amb
formigó de baixa retracció i
amb colmatador de porus.

29,53 736,460 0,7525 21.747,66 29,83

E9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L,
de 10 cm d'alçària, amb
l'extrem superior aixamfranat,
col·locat amb fixacions
mecàniques

17,08 1.272,450 0,7526 21.733,45 30,58
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EL28U2C2 u Ascensor elèctric sense sala de
màquines, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'atur
i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de
trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640
kg), de 3 parades (recorregut
juny m), habitacle de qualitat
mitjana de mesures 1400x1100
mm, embarcament doble a 180º
amb portes automàtiques
d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central
de 1 + 1 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana
de mesures 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del
ascensor segons normativa, tal
com previsio botonera accesible
per minusvalids, senyalització,
etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1
any, així com també
l'il.luminació del forat del
ascensor i zones nessesaries.

20.981,90 1,000 0,7227 20.981,90 31,30

EUR
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EB15UV90 ml Subministre i col.locació de
barana de vidre, de 110 cm
d'alçada, formada per vidre
laminar de 10+10 mm de gruix,
amb una lluna trempada, i amb
butiral transparent, amb
cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, i en la
part inferior suport inferior
realitzat amb una peça en forma
de pinça, i estructura de
suport a element estructural de
coberta amb perfil d'acer
inoxidable L de 200x100 mm, tot
el conjunt amb perfileria
d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, acabat
polit mate, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.
Passamà superior calibrat amb
forma de doble U amb pletines
de 50x10 mm, una U per la
recepció de la barana, col.ocat
amb silicona i l'altre U per la
col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements
necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons
plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a
obra.

404,86 51,000 0,7128 20.647,86 32,01

EED5NJS1 u Unitat exterior tipus bomba de
calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant,
d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 3
tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 73 a 78
kW i potència calorífica de 83
a 88 kW, EER aproximat de 4.2 i
COP aproximat de 4.4, potència
elèctrica aproximada absorbida
en fred 17,976 kW i en calor
19,432 kW, elevada eficiència
estacional determinada segons
la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic
rotatiu (scroll), de 3 mòduls,
col.locada

20.140,22 1,000 0,6929 20.140,22 32,70
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EQ71UU64 ut Mobiliari per a cuina
d'habitatges, de dimensions
180x240 cm, realitzats amb
panell decoratiu 2 cares
laminat de baixa pressió de 16
mm color a escollir per la DF,
4 cantells rectes amb cantell
del mateix color que les
portes, amb mòduls alts de 350
mm de fondària i 900 mm
d'alçària, incloent mòdul de
campana integrada, i mòduls
baixos de 600 mm de fondària i
900 mm d'alçària, amb mòdul
columna per a nevera i forn
microones, tiradors d'acer
inox. tot col·locat. 
Inclou la partida de reforços
de mobiliari de cuina, per
mobles alts i altre equipament
de cuina.
Tot segons plànols de projecte.

1.282,41 14,000 0,6230 17.953,74 33,32

E844A220 m2 Cel ras continu de plaques de
guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície de
12.5 de gruix i classe
d'absorció acústica D segons la
norma UNE-EN ISO 11654, amb
entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m
, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

55,72 317,200 0,6131 17.674,38 33,93

E82CUP1J m2 Enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), de dimensions 30x90 cm,
color a escollir per DF, amb
junta mínima, col·locat a
trencajunts, amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF,
CTE i normativa vigent.

51,86 337,620 0,6032 17.508,97 34,53

E612EM15 m2 CV5 - CV6.- Paret divisòria
recolzada de gruix 11.5 cm, de
maó calat, LD, R-20, de
240x115x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5
(7.5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

31,03 560,143 0,6033 17.381,24 35,13

EUR
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EEC42JS2 u Unitat de recuperació de calor
de 2000 m3/h de cabal màxim,
vertical, ErP 2018, equipada
amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per
aconseguir rendiments secs
superiors al 80%, ventiladors
plug fan EC, amb 2 etapes de
filtració F6+F7 per a impulsió
i una etapa de filtració F6 per
a extracció. Construïda amb
perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix
fixats mitjançant compressió
mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix al
tancament gran resistència
mecànica, excel·lent
estanqueïtat, exempta de
cargols exterior i composta per
xapa exterior lacada en blanc
amb pintura en pvc de 20 micres
d'espessor, no decolorable,
xapa galvanitzada interior i
aïllament de poliuretà injectat
(42 kg / m3) per obtenir una
atenuació acústica per banda de
vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells
d'inspecció desmuntables en
totes les seccions susceptibles
de revisió i safata de
condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control
i força, col·locat fixat
mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a
les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i
impulsió.
Inclou: Quadre de control,
quadre de força, cablejat,
programacio per funcionament
amb cabal constant, programació
per free-cooling per
temperatura, presostats en
filtres, actuador de comporta,
sondes de temperatura exterior
i impulsio, targeta amb
protocol modbus

5.339,77 3,000 0,5534 16.019,31 35,68

E65264AY m2 CV2.- Envà de plaques de guix
laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de
130 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

48,74 328,625 0,5535 16.017,18 36,23
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EED92JS2 u Regulador de recuperació de
calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions
de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de
3 tubs amb gas refrigerant
R410A, del tipus recuperador
múltiple de 8 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una
potència elèctrica absorbida de
0.085 kW com a màxim, col·locat

3.074,87 5,000 0,5336 15.374,35 36,76

E9V2A5RN m Esglaó de pedra artificial de
gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un
cantell polit i abrillantat, i
amb 2 tires davanteres de
carborúndum, de 2 cm d'ample,
col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8

73,07 208,800 0,5237 15.257,02 37,28

17CDST03 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de
revestiment, amb placa rígida
de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034
W/mK i resistència tèrmica >=
2,222 m2.K/W, classe de reacció
al foc A2-s1, d0, Aplicació de
morter de ciment hidràulic
sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada
d'acer inoxidable amb dents de
10 mmx 10mm, i subjecció
mecànica amb espigues
homologades, tac i suport de
niló, sobre les plaques es
procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa
fina de 2-3 mm sobre la qual es
col·locarà, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda,
deixant solapaments de 10 cm
entre les trobades d'aquestes,
es donarà una segona capa de
2-3 mm per tal de cobrir la
malla, imprimació de fondeig
universal per a homogeneïtzar
l'absorció del suport, previ a
l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament. inclou
el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40
mm.

59,96 240,883 0,5038 14.443,34 37,78

EUR
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E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

87,35 164,738 0,4939 14.389,86 38,27

E2R34239 M3 Transport de terres a a
monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 7 t
carregat amb mitjans mecànics.
S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, temps
d'espera per a la càrrega i la
descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a
l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les
taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i
neteja de la zona de treball.

13,95 1.006,734 0,4840 14.043,94 38,76
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EA1DFU02 ut FF.02.- Submistre i col·locació
de tancament de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 564x300
cm, format per una porta
d'entrada d'una fulla batent de
dimensions 110x300 cm, un
armari de des fulles batents de
190x300 cm, i dues tarjes
laterals fixes de 110x300 cm i
de 138x300 cm, amb muntants
intermitjos, Bastiment
perimetral i muntants en pi
laminat 100% de 69X150 mm i
fulles en pi laminat 100% amb
muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

14.027,60 1,000 0,4841 14.027,60 39,24

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,32 10.571,614 0,4842 13.954,53 39,72

EG5CJSS1 u Central multifunción de mesura
modular, salidas RS485 -
Impulsos per a consums
parcials, amb port de
comunicació RS-485, per a
muntar en carril DIN, incloent
proteccions i cablejat
interior, col·locat.

512,84 27,000 0,4843 13.846,68 40,19

EUR
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EGE1JSS1 u Quadre de proteccio i control
planta fotovoltaica segons
esquema per a autoconsum, amb
grau de proteccio IP66 i
proteccions interiors de CC amb
fusibles i protector de
sobretensions i proteccions CA
amb interruptor magnetotèrmic i
diferencial, sistema de control
i monitoratge amb analitzador
de xarxes segons
especificacions
d'instal·lacions d'energia
solar Municipals de Tersa
(RD15/2018 i RD 244/2019).

501,78 27,000 0,4744 13.548,06 40,66
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EAF3AL02 ut FE.02.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada
per una finestra d'una fulla
batent oculta, de dimensions
52x200 cm, i una tarja inferior
fixa de dimensions 52x100 cm.

El perfil de suport de la tarja
fixa estará formada per un
perfil en ´´L´´, d'alumini
perimetral lacat color segons
DF, col.locat de junquillos de
fusta de alerce de secció
rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb
color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís
d'acabat) a porus obert, amb un
nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 10.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre.
Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc

467,84 28,000 0,4545 13.099,52 41,11

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EED5MJS3 u Unitat exterior tipus bomba de
calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant,
d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 3
tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 43 a 48
kW i potència calorífica de 48
a 53 kW, EER aproximat de 4.2 i
COP aproximat de 4.5, potència
elèctrica aproximada absorbida
en fred 10,833 kW i en calor
11,222 kW, elevada eficiència
estacional determinada segons
la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic
rotatiu (scroll), de 2 mòduls,
col.locada

13.058,13 1,000 0,4546 13.058,13 41,56

E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de
guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,85 2.669,600 0,4547 12.947,56 42,00

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAU1U120 m2 PT-01.- Subministre i
col.locació de envà mòbil
monodireccional format per 8
mòduls de 114x300 cm i 70 mm de
gruix, amb una massa
superficial 32 kg/m2,
perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior
de llana mineral de roca de 40
mm de gruix, acabat exterior
per les dues cares, amb taulell
de fusta de DM de 12 mm de
gruix, acabat amb un xapat amb
melamina imitació fusta, igual
que la resta del aplacat del
edifici.
Inclou elements de fixacio al
fotjat, elements de suport,
mecanismes i elements de
fixació i alliberament manuals,
junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior,
col·locat
Inclou la formació del armari
per ocultar els panells, tot
segons projecte.

474,08 27,300 0,4448 12.942,38 42,45

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EA1DFU01 ut FF.01.- Submistre i col·locació
de tancament de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 625x300
cm, format per una porta
d'entrada de dues fulles
batents de dimensions 183x300
cm, i dues tarjes laterals
fixes de 178x300 cm i de
261x300 cm, amb muntants
intermitjos, Bastiment
perimetral i muntants en pi
laminat 100% de 69X150 mm i
fulles en pi laminat 100% KKK
amb muntants i travessers de 69
mm.
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

12.932,14 1,000 0,4449 12.932,14 42,89

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EED5MJS2 u Unitat exterior tipus bomba de
calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant,
d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 3
tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 48 a 53
kW i potència calorífica de 53
a 58 kW, EER aproximat de 4 i
COP aproximat de 4.4, potència
elèctrica aproximada absorbida
en fred 12,625 kW i en calor
12,614 kW, elevada eficiència
estacional determinada segons
la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic
rotatiu (scroll), de 2 mòduls,
col.locada

12.901,37 1,000 0,4450 12.901,37 43,34

E83PPC01 m2 Revestiment de façana format
per estructura de suport amb
perfils verticals omega
d'alumini 60x60 mm fixada
mecànicament al parament
vertical mitjançant ancoratges
regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs
d'alumini, aplacada amb safates
conformades de dimensions
segons projecte de pannell
multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, color a
escollir per DF, adherides a
nucli de poliestirè i fixades
amb fixacions mecaniques
ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat,
perfils omega i estructura de
suport dels panells, amb el
sellat perimetral del conjunt
amb poliuretà monocomponen del
mateix color que el panell.

130,83 98,313 0,4451 12.862,29 43,78

EG22H715 m Tub flexible corrugat de
plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

1,62 7.775,000 0,4352 12.595,50 44,21

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EH22JSS1 u Lluminària led per a
encastar,1.162 x 89 x 70
mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada
en extrusió d'alumini pintat en
color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal, amb
temperatura de color blanc
neutre 4000k i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de
protecció IP42, IK06. Classe
d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup 0.

107,36 116,000 0,4353 12.453,76 44,64

EAQAUF01 ut PF-01.- Subministre i
col.locació de porta blindada
d'accés als habitatges de
dimensions totals 90x230 cm,
formada per una porta d'una
fulla batent de 80x210 cm, i un
gruix de 50 mm, amb una tarja
superior fixa de 80x20 cm,
realitzat tot el conjunt amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat, per
les dues cares, lacat amb
pistola realitzat a taller,
col.locació del marc vertical
del conjunt enrasat amb el
revestiment aplacat del
passadis.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 235
x 50mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacada
del mateix color que la
fusteria, folrat de parets
enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc
de la porta, espiell òptic,
tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304,
ferratges d'acer inoxidable,
pany exterior de seguretat
(pany electronic), maneta
interior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

944,56 13,000 0,4254 12.279,28 45,06

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAQDUF55 ut P-06.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta acabat lacat, per un
forat de porta 130x210 cm, amb
xàsis integrat al tàbic,
formada per una porta d'una
fulla corredissa de 140x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat amb
pistona a taller de color
blanc.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic,
juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer
inoxidable, tirador d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

721,14 17,000 0,4255 12.259,38 45,49

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E83KRL12 ut FF05.- Revestiment de fusteria
FF05, amb el folrament de
brancals i dintell de balcó, de
buit 135x210 cm, i de 70 cm
d'amplada, en la zona de del
balcó i de enmarcat amb
bracals, dintell i escupidor de
135x265 cm i de 25 cm, de
voladiu, tot el conjunt
realitzat amb panell tricapa de
26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu),
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou
el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de panell,
formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de
làrix. Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

2.025,35 6,000 0,4256 12.152,10 45,90

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat
del paviment de terratzo o
pedra

10,17 1.181,413 0,4157 12.014,97 46,32

E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

14,99 791,680 0,4158 11.867,28 46,72

EG13JSSK u Quadre de comandament i
protecció d'allojament segons
esquema, incloent tot el
material de protecció i
maniobra indicat, cablejat,
repartidor, borns de connexió,
born de connexió del conductor
de terra, petit material
auxiliar i accessoris.

847,22 14,000 0,4159 11.861,08 47,13

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E83KUB01 ml Formació de banc de fusta
realitzat amb panell tricapa de
26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm
d'ample, treballat al taller,
col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable
ocultes i adhesiu sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou
el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de banc. Inclou
transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

275,55 42,200 0,4060 11.628,21 47,53

EG1AU001 u Armari per a quadre de
distribució metàl·lic amb porta
per a vuit fileres de
trenta-sis moduls i muntat
superficialment

1.047,12 11,000 0,4061 11.518,32 47,93

E7CPA500 m2 Panell absorbent prefabricat de
plancha perforada prelacada i
llana de roca amb vel protector
interior, de 50 mm gruix, en
panell de 300x3000 mm, amb
material auxiliar de
col·locació, tot el conjunt
acabat pintat color a escollir
per DF. Inclou la formació de
portes batents segons projecte.

181,05 63,250 0,3962 11.451,41 48,32

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAQDUF52 ut P-03.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta acabat lacat, per un
forat de porta 80x210 cm, amb
xàsis integrat al tàbic,
formada per una porta d'una
fulla corredissa de 90x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat amb
pistona a taller de color
blanc.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic,
juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer
inoxidable, tirador d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

511,14 22,000 0,3963 11.245,08 48,71

EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant
de gas refrigerant tipus R-407c
o R-410a

93,21 119,700 0,3864 11.157,24 49,09

K21923U1 m3 Enderroc de solera de formigó
lleugerament armada, realitzat
amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

140,79 79,149 0,3865 11.143,39 49,47

E83KPL11 ut FF04.- Paviment amb tarima de
Làrix de la fusteria FF04,
dimensions 134x95 cm, realitzat
amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de
secció, fixada amb grapes
ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi
tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4. inclou la
formació de remat del paviment
del balcó, amb taulell tricapa
de làrix.
Inclou rastrell amb pendent
68/45x45 mm de fusta de pi
tractat a l'autoclau i tauler
OSB de 15 mm de gruix com a
solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per
a classe d'us 3 amb Corpofen i
2 capes de lasur base aigua a
la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

651,82 17,000 0,3866 11.080,94 49,86

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E713KD78 m2 Membrana de dues làmines, de
densitat superficial 7.2 kg/m2
formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV, amb
armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 sobre làmina
de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides
entre elles en calent i
col·locades sobre capa
separadora amb geotèxtil

22,02 499,420 0,3867 10.997,23 50,23

EEA16DC5 u Col·lector solar de tubs de
buit de 18 tubs de calor
lineal, de superfície
d'obertura de 3 a 3.5 m2 i un
rendiment del 63 % segons
UNE-EN 12975-1, col·locat

1.368,14 8,000 0,3868 10.945,12 50,61

E9C4PE01 m2 Paviment flotant per coberta
ventilada, de peça prefabricada
de formigó prefabicada de
morter de ciment de dimensions
de 50x50 cm, i de 50 mm de
gruix, acabat llis antilliscant
C3, col·locat amb junta gran
per drenatge, recolçades sobre
suports regulables base amb
pendent i d'alçària fins a 300
mm.

50,09 217,320 0,3769 10.885,56 50,98

EEV5C607 U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D'
INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE
COMUNICACIONS AMB ALTRES
SISTEMES, INCLOU PROGRAMACIÓ,
CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA.
PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes
Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la
Agencia de la Energia de
Barcelona (Inclou hardware
necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ,
ACCESORIS CABLEJAT i MONTATGE.

5.316,97 2,000 0,3770 10.633,94 51,35

E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist

73,25 145,082 0,3771 10.627,26 51,72

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E9DC1M33 m2 Subministre i col·locació de
paviment interior antilliscant
de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma quadrada de
60x60 cm, color a escollir per
DF, classe 3 (segons CTE DBSU),
amb junta mínima, col·locat a
trencajunts i l'estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons
plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

47,60 207,238 0,3472 9.864,53 52,05

EAU1U121 m2 PT-02.- Subministre i
col.locació de envà mòbil
monodireccional format per 6
mòduls de 115x300 cm i 71 mm de
gruix, amb una massa
superficial 32 kg/m2,
perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior
de llana mineral de roca de 40
mm de gruix, acabat exterior
per les dues cares, amb taulell
de fusta de DM de 12 mm de
gruix, acabat amb un xapat amb
melamina imitació fusta, igual
que la resta del aplacat del
edifici.
Inclou elements de fixacio al
fotjat, elements de suport,
mecanismes i elements de
fixació i alliberament manuals,
junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior,
col·locat
Inclou la formació del armari
per ocultar els panells, tot
segons projecte.

474,08 20,640 0,3473 9.785,01 52,39
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EGC7CBA0 u Sistema d'alimentació
ininterrompuda del tipus
on-line de doble conversió, de
7.5 kVA de potència, temps
d'autonomia de 20 minuts,
tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos
(PWM) i processament digital de
senyal (DSP), sense
transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400
V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >90%, factor de
potència d'entrada =1 al 100%
de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8,
sobrecàrrega admissible del
125% durant 10 minuts i del
150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la
càrrega, possibilitat de
connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota
mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485,
protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display
LCD i LED's, bateries de plom
tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant,
col·locat

9.598,03 1,000 0,3374 9.598,03 52,72

EB15UB03 ut PRV-05.- Subministre i
col.locació de barana de vidre,
de 110 cm d'alçada, formada per
vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent,
amb cantells polits, col.locat
amb silicona entre ells, de 134
cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils
d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, en forma
de U de dimensions 50x10 mm,
acabat polit mate, fixat
mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella,
amb perfils i junquillos
col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements
necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons
plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a
obra.

398,66 24,000 0,3375 9.567,84 53,05
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF3AL01 ut FE.01.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 52x255 cm, formada
per una finestra d'una fulla
batent oculta, de dimensions
52x120 cm, i una tarja inferior
fixa de dimensions 52x135 cm.

El perfil de suport de la tarja
fixa estará formada per un
perfil en ´´L´´, d'alumini
perimetral lacat color segons
DF, col.locat de junquillos de
fusta de alerce de secció
rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb
color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís
d'acabat) a porus obert, amb un
nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 10.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre.
Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc

297,98 32,000 0,3376 9.535,36 53,38
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EP434A50 m Cable per a transmissió de
dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina
i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

1,69 5.378,000 0,3177 9.088,82 53,69

E7Z10U10 ml Reforç lineal de làmines de
vapor, de 75 mm d'ample, amb
cinta autoadhesiva, per
proporcionar un sellat hermetic
entre membranes o barreres de
vapor, inclou tots els elements
necessaris per la seva correcte
col.locacio.

7,78 1.128,800 0,3078 8.782,06 53,99

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EC1GVV03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 16 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

126,02 69,450 0,3079 8.752,09 54,29

E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en
perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

2,16 4.050,000 0,3080 8.748,00 54,59

EH22JSS2 u Lluminària led per a
encastar,1.162 x 89 x 70
mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada
en extrusió d'alumini pintat en
color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal, amb
temperatura de color blanc
neutre 3000k i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de
protecció IP42, IK06. Classe
d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup 0.

107,36 81,000 0,3081 8.696,16 54,89

E65264DY m2 CV1.- Envà de plaques de guix
laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 200
mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

58,35 143,550 0,2982 8.376,14 55,18

E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 6 m, per a
deixar el formigó vist

39,06 212,300 0,2983 8.292,44 55,47

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,53 5.380,000 0,2884 8.231,40 55,75
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E7C2E671 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), de 60
mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,765
i 1,622 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense
adherir

8,02 998,840 0,2885 8.010,70 56,02

E7CPAJS1 m2 Panells absorbents de sandwich
prefabricat de planxa
galvanitzada d'espessor adequat
al treball a realitzar segons
UNE 36130-76, per aïllament
acústic, Rw 31 Db, a la
transmissió i antireverberant.
Unida amb fixacions mecàniques
directament a la coberta, amb
estructura de suport i perfils
d’anclatge i porta d’accés amb
el mateix tipus de panell,
col·locat

316,35 25,000 0,2786 7.908,75 56,30

EEC1UJS1 u Humidificador de vapor trifàsic
de 400 V, amb una potència de
15 kW i una capacitat de 20
kg/h, col·locat i connectat

2.622,98 3,000 0,2787 7.868,94 56,57

EC1GVV02 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 5+5 mm de gruix
amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 9 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna reflectora
de control solar, classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

124,55 63,080 0,2788 7.856,61 56,84

EF11HA22 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=76.1 mm i DN=65
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

52,97 147,900 0,2789 7.834,26 57,11

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EA1DFU05 u FF.05.- Submistre i col·locació
de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 134x210
cm, format per una balconera de
dues fulles batents de
dimensions 134x210 cm,
Bastiment en pi laminat 100%
de 80X68mm i fulles en pi
laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

1.290,28 6,000 0,2790 7.741,68 57,37
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EEV5C116 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ
DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA,
AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE
COMUNICACIÓ. MODEL:
PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió
Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte
1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema
Operatiu:**********************
***
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn
Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i
explotació. (Development y
RunTime).
* Mes de 250 drivers de
comunicacions per a
l'integració de sistemes i
equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i
fins a 5 drivers de comunicions
funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de
equips en protocols estàndar
(ModBus, BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de
pàgines web per a l'accés remot
dels usuaris.
* Presentació de valors sobre
esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics
amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema,
amb possibilitat d'establir
prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris,
amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de
gràfiques de tendència,
instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e
històrics
* Gestió de usuaris i els seus
nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN
FUNCIONAMENT.

3.866,56 2,000 0,2791 7.733,12 57,64

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,33 5.810,000 0,2792 7.727,30 57,90

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EP7EJSS1 U Antena Wifi IAP Aruba Instant
IAP-PW-204 Wireless Access
Point POE, 802.11n/ac, 2x2:2,
dual radio, antenna connectors
- Restricted regulatory domain:
Rest of World o equivalent,
sense controladora..
Totalmentinstal·latifuncionant

427,97 18,000 0,2693 7.703,46 58,17

EEV32JS1 u Controlador centralitzat per a
regular fins a 200 unitats
interiors/grups, pantalla
tàctil, programador horari,
servidor web per connexio desde
PC o compatible amb dispositius
movils, control de ventilació,
visualització de temperatura de
retorn de cada unitat interior,
gestio energètica, connectable
a xarxes LAN i WLAN.
instal·lat i connectat

3.789,81 2,000 0,2694 7.579,62 58,43

EE51ET10 m2 Formació de conducte
rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN
14303, de gruix 40 mm,
resistència tèrmica >= 1,25
m2.K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior
de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras

29,31 255,500 0,2695 7.488,71 58,69

EAQDUF56 ut P-07.- Subministre i
col.locació de conjunt de
portes corredisses de fusta
acabat lacat, per un forat de
porta 166x210 cm, amb dos xàsis
integrats al tàbic, formada per
dues portes d'una fulla
corredissa de 93x215 cm cada
una, i un gruix de 40 mm,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignifug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic,
juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer
inoxidable, tirador d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

924,85 8,000 0,2596 7.398,80 58,94
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E31521N3 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm,
abocat amb cubilot

78,31 94,448 0,2597 7.396,22 59,20

E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de
paviments, de 4 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6

8,62 836,884 0,2598 7.213,94 59,44

EJA2HJS1 u Escalfador acumulador elèctric
de 1500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical,
de 24000 W de potència,
dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions
murals i connectat

7.206,44 1,000 0,2599 7.206,44 59,69

EEKS3JS3 u Silenciador acústic de cel·la
rectangular per encapsulat.
Format per: cel·les de llana
mineral que actuen com a
absorbent, envolvent de xapa
d’acer galvanitzat i marcs de
connexió de llarg 1200 mm i una
secció de (base x altura) de
1500 x 1500. Separació entre
lames de 200 mm i lama de 200
mm. Cabal d’aire de 3.000 m3/h
i atenuació acústica global de
24,2 dBA, col.locat.

449,72 16,000 0,25100 7.195,52 59,94

E652UU10 m2 Formació de divisòria vertical
Ei-120 segons projecte de guix
laminat (tàbic 25+90+48+15+15
+15), amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant CH d'amplària de 90
mm, col.locats cada 60 cm, i
canal d'amplària 90 mm, fixats
mecànicament, aïllament amb
plaques semirígides de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3
de 60 mm de gruix, aplacat per
una cara interior per una placa
foc de guix laminat de 25 mm de
gruix, i per la cara exterior
per tres plaques foc de guix
laminat de 15 mm. de gruix,
colocat amb fixacions
mecàniques, inclosa part
proporcional de juntes
acústiques perimetrals, juntes
intumescents, massilla i cinta
per a juntes, visos.

108,29 66,148 0,25101 7.163,17 60,19
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EEV5C500 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE
GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS
SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de
control.
* Posada en marxa dels
controladors DDC.
* Creació de la documentació
tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i
fulles tècniques dels equips
instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp
aixi com del seu conexionat
elèctric.
* Carrega de programa als
controladors i asignació
d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de
regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i
valors per a la seva adaptació
als requisits de projecte.
* Creació de pantalles
d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes
per a el control automàtic i
optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics
als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons
especificacions d'us del
client.
* Creació de política de
seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema
pel seu accés via Intranet o
Internet.
* Configuració del sistema pel
seu accés via TCP/IP.

3.498,89 2,000 0,24102 6.997,78 60,43

E9UAU020 m Sòcol d'entornpeu per escala
realitzat amb sòcol d'alumini
en forma de L, de 10 cm
d'alçària, tallat a l'escaire,
amb l'extrem superior
aixamfranat, col·locat amb
fixacions mecàniques

33,21 208,800 0,24103 6.934,25 60,66

EAQDU102 ut PA-R-1-70.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 70x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 70x240 cm formada amb tauler
de fusta de DM de 16 mm de
gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

405,10 17,000 0,24104 6.886,70 60,90
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EG2DE8F7 m Safata metàl·lica de xapa
perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de
suport

23,59 291,000 0,24105 6.864,69 61,14

EUR
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E56AUU01 m2 Subministrament i col·locació
de perfils per lluernari, amb
una secció de 52x150 mm,
compostos per mòduls generals
de dimensions segons
documentació gràfica de
projecte, realitzats amb
perfileria d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada
per muntants i travessers,
dimensionats per càlcul estàtic
a càrrega de vent, càrrega de
neu i pes propi, segons
normativa vigent i necessitats
específiques de l'obra. Tots
dos amb una superfície vista de
52mm i proveïts de canals de
drenatge i ventilació, units
mitjançant topall de travesser
amb juntes de dilatació en
ambdós extrems dels mateixos.
Envidrament mitjançant perfil
pressor que comprimeix
verticalment el vidre fixant a
l'estructura autoportant,
permetent fins 38 mm de gruix.
Es podrà utilitzar com a tapeta
embellidora vertical donant com
a resultat una superfície
exterior d'alumini vist de 52
mm en trama vertical.
Horitzontalment l'envidrament
es realitza mitjançant grapes
de fixació cargolades al
travesser i inserides en el
perfil intercalaris del vidre
de cambra. La nafra de segellat
horitzontal entre els vidres és
de 22mm i evita així
l'acumulació d'aigua en el
sentit de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar
juntes de EPDM en la unió
muntant-travesser mitjançant
gomes seccionables o esquadra
vulcanitzada total. Perfils de
PVC per trencament de pont
tèrmic de 6, 12 o 30 mm.
Sistema d'obertura projectant
amb fulla formada per perfil i
marc. Obertura mitjançant
actuador elèctric amb força
d'empenta de fins a 400N i
carrera ajustable fins obertura
màxima de 40º. Control
d'obertura mitjançant polsador
o remot. Possibilitat
d'obertura mitjançant actuador
manual. Estanquitat òptima
mitjançant triple barrera
formada per juntes d'EPDM.
Possibilitat d'incorporació
d'elements exteriors a la
façana (lames de protecció
solar, para-sols, etc.)
mitjançant la col·locació de
l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No

353,43 19,400 0,24106 6.856,54 61,37
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inclou envidrament.
E652UT04 m2 Envà de plaques de guix laminat

format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a cada
cara, una estàndard (A) de 15
mm i l'altra amb placa de
ciment portland amb additius i
materials de reomplert, acabada
a dues cares amb malla de fibra
de vidre, de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana
mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment
de paper kraft

50,02 136,014 0,23107 6.803,42 61,61

E7C9T8J4 m2 Aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036
W/mK i resistència tèrmica >=
1,667 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre, col·locada amb
fixacions mecàniques

14,05 483,305 0,23108 6.790,44 61,84

E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament
vertical, amb una capa de
producte decapant, esbandida
amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís
protector antigraffiti

14,82 449,406 0,23109 6.660,20 62,07

EG312334 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,01 3.307,000 0,23110 6.647,07 62,30

EUR
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EAQDUF20 ut PM-01.- Subministre i
col·locació de tancament
interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat
de 485x300 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. No inclou
el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

3.304,99 2,000 0,23111 6.609,98 62,53

E83KUR01 ut Formació de tapa inferior de
registre persiana, dimensiosn
aproximades 150x30 cm,
realitzat amb panell tricapa de
26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu),
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable per muntatge i
desmuntatge, amb tractament
autoclau per a classe d'ús 3
amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos,
Remats de fusta de làrix
bisellada, Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

271,72 24,000 0,22112 6.521,28 62,75
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E83KRF03 m2 Cel ras horitzontal, amb
panell tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de làrix,
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat, inclou remats de
fusta de làrix bisellada i
remats formats per tapetes de
pi de flandes horitzontals i
lames de làrix. inclou el
tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou transports necessaris
per a l'aplicaciò dels
tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

163,52 39,000 0,22113 6.377,28 62,97

EAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini,
de lamel·les amb aïllament de 9
a 9.5 mm de gruix, 50 a 55 mm
d'alçària i de 4.5 a 5 kg per
m2

68,11 93,600 0,22114 6.375,10 63,19

E7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

4,21 1.498,260 0,22115 6.307,67 63,40

EG325134 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,08 5.712,000 0,21116 6.168,96 63,62

EUR
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EAQDUF50 ut P-01.- Subministre i
col.locació de porta de fusta
acabat lacat, de dimensions
90x215 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
80x210 cm, i un gruix de 40 mm,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, maneta
exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

469,14 13,000 0,21117 6.098,82 63,83

EG2DE8D7 m Safata metàl·lica de xapa
perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de
suport

18,56 326,000 0,21118 6.050,56 64,03

EG426B9H u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

167,68 35,000 0,20119 5.868,80 64,24

EGB1JSS1 u Bateria de condensadors
trifàsica de 400 V i freqüència
de 50 Hz, de 35,0 kVAr de
potència reactiva, de 3 etapes
5+10+20 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla
de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de
funcionament, amb filtre
d'harmonics i condensadors
autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21, muntada
superficialment.

2.916,17 2,000 0,20120 5.832,34 64,44
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EEV32JS2 u Control Remot Simplificat, per
a 1 g./16
uts,instal·lat+connectat

212,20 27,000 0,20121 5.729,40 64,63

E83KRR11 ut Formació de pales en zona
lluernari realitzat amb panell
tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de làrix, reacció al foc
B-s3 d0, treballat al taller,
de dimensions 3800x500x69 mm,
col·locat amb fixacions
mecàniques, inclou remats de
fusta de làrix bisellada i
remats formats per tapetes de
pi de flandes horitzontals i
lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris
per a l'aplicaciò dels
tractaments d'acabat, tant
ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

936,68 6,000 0,19122 5.620,08 64,83

E81132B2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

22,47 246,364 0,19123 5.535,80 65,02

EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa
perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 150
mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de
suport

21,32 257,000 0,19124 5.479,24 65,21

KM112110 u Sensor de fums òptic per a
instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base d'encastar,
encastat

64,88 84,000 0,19125 5.449,92 65,39

ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de
paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

20,55 265,000 0,19126 5.445,75 65,58

EG4W1140 u Born de connexió per a
conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

10,64 510,000 0,19127 5.426,40 65,77

EUR
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E4D1D125 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler
encadellat de fusta de pi per a
pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

35,61 151,800 0,19128 5.405,60 65,95

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal
de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,61 962,288 0,19129 5.398,44 66,14

EGC7JSS1 u Sistema d'alimentació
ininterrompuda del tipus
on-line de doble conversió, de
5 kVA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts,
tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos
(PWM) i processament digital de
senyal (DSP), sense
transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400
V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >90%, factor de
potència d'entrada =1 al 100%
de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8,
sobrecàrrega admissible del
125% durant 10 minuts i del
150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la
càrrega, possibilitat de
connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota
mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485,
protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display
LCD i LED's, bateries de plom
tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant,
col·locat.

5.398,03 1,000 0,19130 5.398,03 66,32

E7C2P201 m2 Aïllament amb plaques de
poliestirè expandit elastificat
de 20 mm de gruix, col·locades
no adherides

4,69 1.141,827 0,18131 5.355,17 66,51
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E83KRL10 ut FF03.- Revestiment de fusteria,
amb el folrament de brancals i
dintell de balcó, de dimensions
totals 395x434 cm, format per
panells tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de Làrix (Làrix
Europeu) de forma prismàtica
inclouen el panell lateral,
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou
el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de panell,
formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de
làrix. Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

5.313,59 1,000 0,18132 5.313,59 66,69

E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó
HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

25,31 208,800 0,18133 5.284,73 66,87

EUR
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EB12U010 m Subministre i col.locació de
barana inclinada escala d'acer
galvanitzat, de 100 cm, acabat
amb esmalt sintetic color a
escollir DF, formada per un
travesser superior i inferior
formada per una pletina de
50x10 mm, amb brendoles de 10
mm, separades cada 10 cm,
col.locat amb fixacions
mecaniques. Tot el conjunt
d'acer galvanitzat, treballat
en taller i col.locació a obra
amb el minim de soldadures, si
cal realitzar aquestes es
necesari protegirles. Inclou
resta d'accessoris i elements
necessaris per la correcta
col·locació així com el pintat
amb dues capes de pintura
fosfatant i dues d'acabat. Tot
segons detalls de projecte,
deixant la fusteria
perfectament acabada i
col·locada.

129,96 40,100 0,18134 5.211,40 67,05

EC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat , de
6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

70,16 74,195 0,18135 5.205,52 67,23

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta
per a rases i pous de fonaments

21,16 245,690 0,18136 5.198,80 67,41

E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

25,54 197,355 0,17137 5.040,45 67,58

EH61RC79 u Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

94,25 53,000 0,17138 4.995,25 67,75

EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,79 560,970 0,17139 4.930,93 67,92

EJ46U020 u Barra mural doble abatible per
a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

288,15 17,000 0,17140 4.898,55 68,09
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E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb
formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada

9,80 499,420 0,17141 4.894,32 68,26

EB15UV10 m Subministre i col.locació de
barana de vidre horitzontal i
inclinada, de 110 cm d'alçada,
formada per vidre laminar de
10+10 mm de gruix amb butiral
transparent, amb cantells
polits, col.locat amb silicona
entre ells, i suport amb
montants vertical, col.locada
sobre U d'acer formada
previament, amb una tira de
neopré, i sellada amb silicona.
Passamà superior calibrat de
fusta de 50 mm de diametre amb
encaix per col.locar sobre el
vidre.
Inclou tots els elements
necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons
plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a
obra.

141,88 34,200 0,17142 4.852,30 68,43

EF925PBC m Tub de polipropilè multicapa
amb tub interior de polipropilè
de diàmetre 25 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

5,54 866,270 0,17143 4.799,14 68,59

EEDE1JS2 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
140 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

795,97 6,000 0,16144 4.775,82 68,76

EG312376 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

7,53 625,000 0,16145 4.706,25 68,92

E4D1EU25 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb motlle especial
de fusta per a pilars de secció
especifica, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a
5 m

84,22 55,400 0,16146 4.665,79 69,08
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EG22H811 m Tub flexible corrugat de
plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

1,86 2.499,000 0,16147 4.648,14 69,24

EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment

7,77 591,000 0,16148 4.592,07 69,40

EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur)
1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

31,56 145,000 0,16149 4.576,20 69,55

EEDE1JS5 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 15 a 17 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
480 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

1.144,01 4,000 0,16150 4.576,04 69,71

EG312C26 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 12 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

5,41 845,000 0,16151 4.571,45 69,87
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EA1DFU03 ut FF.03.- Submistre i col·locació
de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 190x300
cm, format per una balconera de
dues fulles batents de
dimensions 190x300 cm,
Bastiment en pi laminat 100%
de 80X68mm i fulles en pi
laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm. 
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

4.530,31 1,000 0,16152 4.530,31 70,02

E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 5 m

24,46 184,700 0,16153 4.517,76 70,18

EAVZ0AD0 u Motor per a persiana, per a un
eix de 60 mm de diàmetre,
col·locat

187,94 24,000 0,16154 4.510,56 70,33

EY01ACC1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

4.473,11 1,000 0,15155 4.473,11 70,49
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EEDE1JS6 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.2 a 2.5 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
50 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

740,55 6,000 0,15156 4.443,30 70,64

E8KA1025 m Escupidor format per una xapa
d'acer galvanitzat en fred de
1,5 mm de gruix, acabat lacat
al forn color a escollir per la
DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques
per una amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es
comprovaran a l'obra.

36,94 119,940 0,15157 4.430,58 70,79

E894UPM2 m2 Pintat de paraments verticals
amb dues mans d'imprimació
epoxi i dues mans d'acabat,
color a escollir per DF ,
acabat brillant o mate, textura
llisa, (rendimient de 0,6 kg/m²
cada ma); sobre paramento
interior.

24,34 181,590 0,15158 4.419,90 70,95

E7743271 m2 Membrana d'una làmina de
polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent
a la intempèrie, amb massa
específica de 112 a 136 g/m2,
amb reforç de geotèxtil,
segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

14,83 297,793 0,15159 4.416,27 71,10

E9JEG300 m2 Pelfut format per perfils
d'alumini ensamblables de 25 a
35 mm d'amplària i 20 mm
d'alçària, amb acabat de
raspall, instal·lat encastat al
paviment

324,08 13,625 0,15160 4.415,59 71,25
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EEC42JS1 u Unitat de recuperació de calor
de 2000 m3/h de cabal màxim,
vertical, ErP 2018, equipada
amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per
aconseguir rendiments secs
superiors al 80%, ventiladors
plug fan EC, amb 2 etapes de
filtració F6+F7 per a impulsió
i una etapa de filtració F6 per
a extracció. Construïda amb
perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix
fixats mitjançant compressió
mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix al
tancament gran resistència
mecànica, excel·lent
estanqueïtat, exempta de
cargols exterior i composta per
xapa exterior lacada en blanc
amb pintura en pvc de 20 micres
d'espessor, no decolorable,
xapa galvanitzada interior i
aïllament de poliuretà injectat
(42 kg / m3) per obtenir una
atenuació acústica per banda de
vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells
d'inspecció desmuntables en
totes les seccions susceptibles
de revisió i safata de
condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control
i força, col·locat fixat
mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a
les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i
impulsió.
Inclou: Quadre de control,
quadre de força, cablejat,
programacio per funcionament
amb cabal constant, programació
per free-cooling per
temperatura, presostats en
filtres, actuador de comporta,
sondes de temperatura exterior
i impulsio, targeta amb
protocol modbus

4.415,48 1,000 0,15161 4.415,48 71,40

E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 6 m

31,15 139,600 0,15162 4.348,54 71,55
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E612EU58 ut Subministre i col.locació de
reproducció de carassa ´´La
Catarina´´, realitzada amb
copia per punts, realitzats un
motlló de goma i realitzat un
model en escaiola, per poder
realitzar una copia.
Realització d'una copia amb
pedra calcaria igual a la peça
original i reproducció per la
tècnica de punts, amb el mateix
acabat i textura que
l'original.
A la peça es realitzaran unes
perforacions per fixació de
barilles d'acer inoxidable
roscada de 18 mm de diametre,
calitat 316, fixades amb resina
epoxi. tot segons instruccións
del industrial.

4.314,11 1,000 0,15163 4.314,11 71,70

EEVC5006 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB
UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE
PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL:
CCONTROL CONSUMS. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC
MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS
ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

4.288,24 1,000 0,15164 4.288,24 71,85

EQZ3U010 m2 Subministre, transport i
muntatge de cabines i mampares
sanitaries construides amb
resines fenoliques max compact
de 13 mm, color a escollir,
muntades sobre perfileria
vertical i horitzontal en
alumini acabat color acer
inoxidable, amb mecanismes,
bisagres, poms, passadors, peus
regulables i cargols d'acer
inoxidable calitat AISI 316 i
304, les estructures es
muntarán amb alçades de 2,05 +
0,15 m. Inclou p.p. de portes
batents. tot segons projecte.

143,05 29,820 0,15165 4.265,75 71,99

EY01ARE1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

4.263,44 1,000 0,15166 4.263,44 72,14
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E865UU13 m2 Subministre i col.locació de
revestiment vertical, a més de
3,00 m d'alçària, amb panells
fixes i panells amb registres,
amb portes batents, de
dimensions i especejament
segons projecte, realitzat amb
tauler de partícules de fusta
aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2,
d0, acabat lacat en taller amb
pistola, de color blanc,
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre
enllatat de fusta

142,55 29,860 0,15167 4.256,54 72,29

EY01ARS1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

2.096,77 2,000 0,14168 4.193,54 72,43

E7C2E771 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), de 70
mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,059
i 1,892 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense
adherir

9,49 433,800 0,14169 4.116,76 72,57

EEDE1JS4 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 13 a 15 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
650 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió alta, R410 A,
col.locada

1.362,22 3,000 0,14170 4.086,66 72,71

E9DCU270 m2 Subministre i col·locació de
paviment interior antilliscant
de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma quadrada de
40x40 cm, color a escollir per
DF, classe 3 (segons CTE DBSU),
amb junta mínima, col·locat a
junta continua i a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons
plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

39,65 102,979 0,14171 4.083,12 72,85
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EY01A001 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

4.083,09 1,000 0,14172 4.083,09 72,99

EED92JS1 u Regulador de recuperació de
calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions
de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de
3 tubs amb gas refrigerant
R410A, del tipus recuperador
múltiple de 12 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una
potència elèctrica absorbida de
0.13 kW com a màxim, col·locat

4.066,23 1,000 0,14173 4.066,23 73,13

E31B3U00 kg Armadura de rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, realitzat per batatges
segons indicacions de DF,
inclou els treballs de
doblament i desdoblament de
l'armadura, per la seva
connexió amb sabates i riostres
adjuntes, així com el
punxunament de l'armat amb
resina si fos necessari.

2,01 2.016,555 0,14174 4.053,28 73,27

E7C7AI01 ml Subministre i col.locació de
làmina visco-elàstica d'alta
densitat, amb tecnología de
doble màstic adhesiu,
col·locada adherida sobre tub
estructural de façana, de 4mm
de gruix amb un pes mínim de
6,5 kg/m2

6,34 636,500 0,14175 4.035,41 73,41

EJ14BB11 u Inodor de porcellana esmaltada,
de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de
color blanc, preu superior,
col·locat amb fixacions murals
i connectat a la xarxa
d'evacuació

361,92 11,000 0,14176 3.981,12 73,55

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 58Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E84HUC01 m2 Cel ras continu de plaques de
ciment portland amb additius i
materials de reomplert, acabada
a dues cares amb malla de fibra
de vidre, de 15 mm de gruix,
col·locat amb fixacions
mecàniques sobre entramat
d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m
, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim.

52,86 74,840 0,14177 3.956,04 73,68

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,48 2.663,000 0,14178 3.941,24 73,82

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,81 2.147,568 0,13179 3.887,10 73,95

E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de
pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

8,21 470,960 0,13180 3.866,58 74,09

E443532D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

1,89 2.036,875 0,13181 3.849,69 74,22

EG312344 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,52 1.520,000 0,13182 3.830,40 74,35

E8252333 m2 Enrajolat de parament vertical
interior a una alçària >3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

25,27 151,470 0,13183 3.827,65 74,48

EUR
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EGEKJSS1 u Quadre de proteccio i control
planta fotovoltaica segons
esquema per a autoconsum,amb
grau de proteccio IP66 i
proteccions interiors de CC amb
fusibles i protector de
sobretensions i proteccions CA
amb interruptor magnetotèrmic i
diferencial, sistema de control
i monitoratge amb analitzador
de xarxes segons
especificacions
d'instal·lacions d'energia
solar Municipals de Tersa
(RD900/2015).

3.795,45 1,000 0,13184 3.795,45 74,61

EG42529H u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A,
de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

135,39 28,000 0,13185 3.790,92 74,74

EAM1UAA5 m2 Subministre i col·locació de
mampara fixa de 65cm d'amplada
i 240cm de alçada, composada
per un vidre lluna incolora
trempada de 8 mm, de gruix,
fixada mecánicament a parament
amb perfileria en U d'acer
inoxidable de 10x40mm, sellat
amb silicona.

315,48 12,000 0,13186 3.785,76 74,87

EABGMU11 ut FX-01.- Subministre i
col·locació de tancament de
xapa d'acer pintat, amb esmalt
sintetic, color a escollir per
DF, accés cuina i armari, de
dimensions 764x384 cm, format
per una porta amb envidrament,
de sortida de cuina, tancament
de sala de residus, amb una
porta batent i dues targes
fixes, amb envidrament 5+5 mm
translucid, els dos
tancaments,i dues portes de
dues fulles batents per armaris
d'instal.lacions de Cia, de
xapa microperforada, amb
targes intermitges i superiors
formada amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop, amb clau, acabat
esmaltat color escollir per DF,
totalment col·locada i muntada.

3.769,72 1,000 0,13187 3.769,72 75,00
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EJAA7V11 u Acumulador-bescanviador per a
aigua calenta sanitària de 1500
l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer
esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i
connectat

3.757,27 1,000 0,13188 3.757,27 75,13

E921201L m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

27,66 135,714 0,13189 3.753,85 75,26

EJ13B711 u Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i
preu superior, col·locat amb
suports murals

155,37 24,000 0,13190 3.728,88 75,39

EG312696 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

24,56 150,000 0,13191 3.684,00 75,52

EEVC5005 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB
UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE
PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL:
CCONTROL SOLAR TÈRMICA. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC
MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS
ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

3.682,30 1,000 0,13192 3.682,30 75,64

E4D3D505 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària
<= 5 m

35,58 103,400 0,13193 3.678,97 75,77

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF3AL13 ut FE.11.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 120x240
cm, formada per una finestra
d'una fulla oscilo-batent,
dimensions 120x130 m, i una
tarja inferior fixa, de
dimensions 120x110 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet

607,01 6,000 0,13194 3.642,06 75,89
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EG731282 u Interruptor detector de
moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de
càrregues resistives i 1300 W
de càrregues inductives i 230 V
de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de
diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà,
encastat a cel ras

80,58 45,000 0,12195 3.626,10 76,02

EEDE1JS7 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
100 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

723,73 5,000 0,12196 3.618,65 76,14

E4476122 kg Acer S275J0 segons UNE-EN
10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

2,34 1.540,500 0,12197 3.604,77 76,27

E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb
una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic

31,88 112,500 0,12198 3.586,50 76,39

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 63Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAQDUF54 ut P-05.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta acabat lacat, per un
forat de porta 90x210 cm, amb
xàsis integrat al tàbic,
formada per una porta d'una
fulla corredissa de 100x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat amb
pistona a taller de color
blanc.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic,
juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer
inoxidable, tirador d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

710,64 5,000 0,12199 3.553,20 76,51

E83KPL12 ut FF05.- Paviment amb tarima de
Làrix de la fusteria FF05,
dimensions 134x75 cm, realitzat
amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de
secció, fixada amb grapes
ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi
tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4. inclou la
formació de remat del paviment
del balcó, amb taulell tricapa
de làrix.
Inclou rastrell amb pendent
68/45x45 mm de fusta de pi
tractat a l'autoclau i tauler
OSB de 15 mm de gruix com a
solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per
a classe d'us 3 amb Corpofen i
2 capes de lasur base aigua a
la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

591,97 6,000 0,12200 3.551,82 76,63

EQ81UA01 ut Subministre i col.locació de
forn eléctric, amb unes mides
totals de 595x562x595 mm.
totalment instalat i acabat amb
envellidor per tapar l'execés
de forat.

249,74 14,000 0,12201 3.496,36 76,75
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EED92JS3 u Regulador de recuperació de
calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions
de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de
3 tubs amb gas refrigerant
R410A, del tipus recuperador
múltiple de 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una
potència elèctrica absorbida de
0.045 kW com a màxim, col·locat

1.742,89 2,000 0,12202 3.485,78 76,87

EUR
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EAF3AL12 ut FE.10.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 105x240
cm, formada per una finestra
d'una fulla oscilo-batent,
dimensions 105x130 cm, i una
tarja inferior fixa, de
dimensions 105x110 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet

578,23 6,000 0,12203 3.469,38 76,99
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que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EF11H822 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=48.3 mm i DN=40
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

30,95 110,500 0,12204 3.419,98 77,11

EG161321 u Caixa de derivació rectangular
de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54,
encastada

11,13 302,000 0,12205 3.361,26 77,23

KM237ABG u Boca d'incendis equipada de 25
mm de diàmetre, BIE-25, formada
per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament
independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador
i alarma , i portes xapa d'acer
pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i
llança ) i l'extintor de 6 kg,
, i elements d'alarma (
polsador rearmable, sirena i
llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en
posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge

420,07 8,000 0,12206 3.360,56 77,34

EUR
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E83KRF01 m2 Revestiment vertical a més de
3,00 m d'alçaria, amb panell
tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de làrix, treballat al
taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de
fusta de pi cuperitzat, inclou
el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de panell,
formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de
làrix. Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

160,02 20,938 0,12207 3.350,50 77,46

EJ71JS02 u Instal·lació d'acumulació,
aspiració i impulsió d'aigua
per instal·lacio contra
incendis formada per dipòsit
prefabricat en fibra de vidre
de 15.000 l de capacitat,
2500mm de diámetre i 3200mm de
longitud. Por instal·lar
soterrat, amb tapa, registre
D560mm, sobreeixidor i buidat,
2brides i porta brides de 2´´,
instal·lat

3.339,40 1,000 0,11208 3.339,40 77,57

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

11,58 285,000 0,11209 3.300,30 77,69

EF11H622 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior
especificat=33.7 mm i DN=25
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

19,15 169,800 0,11210 3.251,67 77,80
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 68Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E83E14GB m2 TR1.- Extradossat de plaques de
guix laminat format per
estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'extradossat
de 63 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana
mineral de roca, (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb paper kraft

31,89 101,302 0,11211 3.230,52 77,91

EH1LJSS1 u Llumenera decorativa Tubular
LED suspesa a sostre,pot.llum
29W,2750 lm, IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de
4000º K (neutral white)
optimitzada
Reflector fabricat en alumini
d'alta puresa i vidre temperat
de protecció amb un angle
d'obertura de 24º.
Font de llum LED de 25 W amb
una reproducció cromàtica del
85% i una dispersió cromàtica
de 3 SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un
rendiment lluminós de 94,8 Lm /
W.
Vida útil de la lluminària és
de 50000h (establerta a un flux
lluminós límit del 70%). 
Equipada amb un equip auxiliar
electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V;
50/60 Hz.

179,31 18,000 0,11212 3.227,58 78,02
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF7AB11 ut FE.14.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'estructura mixta
d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, color a
escollir per DF, i perfil
estructural de fusta laminada
de larix de 69x90 mm acabat
lasur a l'aigua a base de
resines amb protector
insecticida-fungicida acabat
mate , de dimensions buit
d'obra aproximat de 610x200 cm,
formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i
perimetral.

Les tapetes de la fusteria
d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5.
Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

3.219,12 1,000 0,11213 3.219,12 78,13
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EB12U011 m Subministre i col.locació de

barana escala d'acer
galvanitzat, de 100 cm, acabat
amb esmalt sintetic color a
escollir DF, formada per un
travesser superior i inferior
formada per una pletina de
50x10 mm, amb brendoles de 10
mm, separades cada 10 cm,
col.locat amb fixacions
mecaniques. Tot el conjunt
d'acer galvanitzat, treballat
en taller i col.locació a obra
amb el minim de soldadures, si
cal realitzar aquestes es
necesari protegirles. Inclou
resta d'accessoris i elements
necessaris per la correcta
col·locació així com el pintat
amb dues capes de pintura
fosfatant i dues d'acabat. Tot
segons detalls de projecte,
deixant la fusteria
perfectament acabada i
col·locada.

122,61 26,140 0,11214 3.205,03 78,24

E5ZDV22G m Remat de planxa d'acer plegada
amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 20 cm de
desenvolupament, com a màxim,
amb 2 plecs, per a minvell,
col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i
segellat

18,71 171,250 0,11215 3.204,09 78,35
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 71Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E8J36UR2 m Subministre i col.locació remat
vertical de mur de façana
realitzat amb peça prefabricada
de 80 a 100 cm d'alçada i 4 cm
de gruix, de color segons
projecte, col·locada amb morter
mixt 1:2:10. inclou el sellat
perimetral de la peça
prefabricada, amb massilla per
a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà
monocomponent.

84,05 38,000 0,11216 3.193,90 78,46

EAF3AL05 ut FE.04'.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 52x255 cm, formada
per un tancament fix de
dimensions 52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja
fixa estará formada per un
perfil en ´´L´´, d'alumini
perimetral lacat color segons
DF.

Fins i tot, segellat perimetral
de junts per mitjans d'un cordó
de silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea.
Elaborada en taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

66,42 48,000 0,11217 3.188,16 78,57
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment
de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color marró i de
28x14 cm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

17,62 180,800 0,11218 3.185,70 78,68

EE41GGCC m Xemeneia circular helicoïdal
d'acer galvanitzat+fibra+acer
galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre, muntada
superficialment

127,02 25,000 0,11219 3.175,50 78,79

EJ1BF99C u Cisterna encastada per a
inodor, amb estructura de
suport per anar en envà lleuger
o de plaques, amb una alçària
aproximada de 1.2 m i amplària
de 0.55 a 0.65 m, per a una
descàrrega de 6/9 l,
accionament amb parada
voluntària amb acabat en acer
inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

287,85 11,000 0,11220 3.166,35 78,90

E221D6J2 m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora
i càrrega indirecta sobre camió

6,61 477,419 0,11221 3.155,74 79,01

EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de
planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment

14,82 212,500 0,11222 3.149,25 79,11

EP3CJS01 u Subministrament i instal·lació
de sistema d'inducció magnètica
segons UNE-EN 60118-4:2016 i
estandar IEC 60118 - 4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a
una superficie de 130m2.
Instal·lacio de cablejat de
secció rodona, aïllat soterrat,
concessions a l'equip, posada
en marxa, informe de compliment
de la instal·lació,
amplificador inducció, material
vari i senyalistica. Totalment
instal·lat i funcionant

3.146,29 1,000 0,11223 3.146,29 79,22

E4425017 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,91 1.627,200 0,11224 3.107,95 79,33

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EJ14BC1N u Inodor de porcellana esmaltada,
de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre
el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

206,27 15,000 0,11225 3.094,05 79,44

EAZ1UU10 m Tapajunts de fusta de alerce de
secció rectangular llisa de
100x10 mm, acabat amb vernís
base aigua (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 10.

6,37 480,000 0,11226 3.057,60 79,54

EEDE1JS9 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
70 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

758,23 4,000 0,10227 3.032,92 79,65

EG312654 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,93 511,000 0,10228 3.030,23 79,75

F961A4G7 m Vorada de pedra granítica
escairada, serrada mecànicament
i flamejada, de forma recta, de
10x25 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada

35,03 86,440 0,10229 3.027,99 79,85

E8J36UZ1 m Peça de remat de paret de 40 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de
ciment gris, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt
1:2:10.

60,40 50,000 0,10230 3.020,00 79,96

EH12JSS5 u Lluminaria aplic interior
led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf.
pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

41,21 73,000 0,10231 3.008,33 80,06
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de
bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm
i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20
km

7,18 418,795 0,10232 3.006,95 80,16

EG631152 u Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

10,96 272,000 0,10233 2.981,12 80,27

EGE2JSS1 u Inversor per a instal·lació
fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència
nominal de sortida 9000 W,
tensió maxima d'entrada 900 V,
rendiment màxim de 96.5 a
97.5%, grau de protecció IP-65,
col·locat

2.960,57 1,000 0,10234 2.960,57 80,37

EPD3JSS2 U Caixa per al registre de planta
prefabricada, amb tapa de
fusta. Posseeix un orifici
superior i un altre inferior
per permetre el pas dels tubs.
Dimensions: 45x45x15 cm. Per
fixar els diversos elements de
la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

92,47 32,000 0,10235 2.959,04 80,47
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E844TR10 ut Formació de registre estanc de
60x60 cm en cel ras amb plaques
standard per a revestir de 12,5
mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per
gravetat, tanca sota pressió,
junta amb goma per estanquïtat
del conjunt, perimetre
d'alumini de 3 mm, pintat del
mateix color qua la resta del
fals sostre, acabat amb la
mateixa placa acústica continua
de la resta del fals sostre.
col.locat sobre estructura
metàlica d'acer galvanitzat
suspesa del forjat. inclòs la
part proporcional de cargols,
tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del
procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar. 

197,24 15,000 0,10236 2.958,60 80,57

EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de
20 A, com a màxim, bipolar, per
a fusibles cilíndrics de 10x38
mm i muntada superficialment

43,46 68,000 0,10237 2.955,28 80,67

E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó
AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

6,26 470,960 0,10238 2.948,21 80,77

E65ZUU01 m2 Increment de preu per
sustitució de plaques estandar
de cartró guix per plaques
hidrofugues del mateix gruix

2,88 1.009,889 0,10239 2.908,48 80,87
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EAQDUF21 ut PM-02.- Subministre i
col·locació de tancament
interior, de fusta laminada de
larix, de dimensions buit
d'obra aproximat de 400x300 cm,
formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i
perimetral, de secció de 69x90
mm, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3
amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. No inclou
el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

2.884,99 1,000 0,10240 2.884,99 80,97

E451ZST1 m3 Formigó per a pilars,
HA-35/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

122,16 23,300 0,10241 2.846,33 81,07

EG426CJH u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

258,48 11,000 0,10242 2.843,28 81,17

EF11H922 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

42,43 66,600 0,10243 2.825,84 81,27
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma
circular, 14 W de potència,
òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de
sortida 1105 lm/W, color
830/3000k, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i metacril·lat
amb difusor opal especial led y
reflector metal·lizat brillant
i grau de protecció IP44,
encastat.

39,12 72,000 0,10244 2.816,64 81,36

E31521U1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm,
abocat amb cubilot, realitzat
per batatges segons indicacions
de DF

97,49 28,690 0,10245 2.796,99 81,46

EY01ARC1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

2.795,70 1,000 0,10246 2.795,70 81,56

E5Z26U31 m2 Capa de protecció de morter de
ciment 1:6 de 5 cm de gruix,
amb acabat remolinat

12,86 217,320 0,10247 2.794,74 81,65

E8KA1U50 m Xapa perforada de remat d'acer
galvanitzat en fred de 2,0 mm
de gruix de 45 a 55 cm
d'amplada, acabat lacat al forn
color a escollir per la DF, amb
4 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5
mm, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls. Elaborada en taller.
La junta horitzontal entre
xapes es colocaran un perfil en
Z, per tal d'evitar l'entrada
d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a
l'obra.

114,45 24,400 0,10248 2.792,58 81,75
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E452ZST1 m3 Formigó per a mur,
HA-35/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

109,80 25,400 0,10249 2.788,92 81,84

E6Z1U001 m Subministrament i col. locació
de caixa de persiana
prefabricada termo-acústica,
300x300 mm, composta per casc
de poliestirè expandit i
reforçat amb dues fulles
perforades d'acer galvanitzat.
inclou testers aïllament
laterals de eps o fusta
hidrófuga, soports, tub de
suport octogonal amb tots els
seus complements, i element de
suport.
muntat segons les instruccions
del fabricant, també inclou
segellat, elements de
sustentació metálics en cas
necessari, nivellat, aplomat i
tots els elements necessaris
per la correcta instal·lació i
posada en marxa.

63,87 43,200 0,09250 2.759,18 81,94

E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,38 122,030 0,09251 2.731,03 82,03

EEK85JS3 u Difusor linial amb 3 ranura
d'alumini extruït de 134 mm
d'amplària, anoditzat, amb
plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb
aïllament, i dues boques de
connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de
regulació, de 2000 mm de
llargària, muntat suspès al
sostre

208,55 13,000 0,09252 2.711,15 82,13

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 79Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAQDUF23 ut PM-03.- Subministre i
col·locació de tancament
interior, de fusta laminada de
larix, buit d'obra aproximat de
346x300 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. No inclou
el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

2.695,99 1,000 0,09253 2.695,99 82,22

EG426C9H u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

167,68 16,000 0,09254 2.682,88 82,31

E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini
lacat, amb cantell rectangular
amb pestanya, de 300 mm
d'amplària i 19 mm d'alçària,
color estàndard, amb la
superfície llisa, muntades en
posició horitzontal, sense
separació, fixades a pressió
sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació
clipada d'acer galvanitzat, amb
perfil de reforç, separats <=
1.5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra
roscada, separades <= 1.2 m,
fixades mecànicament al sostre

51,25 52,240 0,09255 2.677,30 82,40

EH61RC7A u Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

105,89 25,000 0,09256 2.647,25 82,49
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E3152BR1 m3 Formigonat amb baix rendiment,
de rases i pous de fonaments,
amb parades de formigonat
incloses, amb protecció de
elements singulars amb
geotèxtil, deixant el
formigonat a 45º o amb tapes
provisionals amb tauler de
fusta, amb formigó
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, tot seguint les
indicacions de DF.

142,39 18,375 0,09257 2.616,42 82,58

EQ51UU10 m2 Subministre i col.locació
d'encimera per cuines de quars,
de 20 mm de gruix, color a
escollir per la DF, amb aresta
matada, col.locada sobre mobles
de cuina. S'inclou la formació
de forrats per piques i plaques
de cuina, amb el polit i
abrillantat de les cares
vistes.

259,24 10,080 0,09258 2.613,14 82,67

E32D4A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 60x50 cm, per a
murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

26,27 98,720 0,09259 2.593,37 82,76

EEVC5002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB
UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE
PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL:
CCONTROL ELECTRICITAT i
CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ,
ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC
MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS
ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

2.580,13 1,000 0,09260 2.580,13 82,85

EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de
diàmetre de connexió i 160 mm
de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de
sortida

68,73 37,000 0,09261 2.543,01 82,94

EJ2311AG u Aixeta mescladora per a lavabo,
muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior,
amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets

105,86 24,000 0,09262 2.540,64 83,03
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EEDE1JS3 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
190 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

842,78 3,000 0,09263 2.528,34 83,11

E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més
de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
amb bivalva batilon i càrrega
mecànica sobre camió

9,68 261,086 0,09264 2.527,31 83,20

EEVC5004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB
UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE
PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL:
CCONTROL ELECTRICITAT. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC
MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS
ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

2.518,49 1,000 0,09265 2.518,49 83,29

EQ51UU11 m2 Subministre i col.locació
d'aplacat per cuines de quars,
de 15 mm de gruix, color a
escollir per la DF, amb aresta
matada, col.locada sobre mobles
de cuina. S'inclou la formació
polit i abrillantat de les
cares vistes.

248,74 10,080 0,09266 2.507,30 83,37

EAQDU103 ut PA-R-1-100.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 100x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 100x240 cm formada amb
tauler de fusta de DM de 16 mm
de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

415,60 6,000 0,09267 2.493,60 83,46

E7D6ZST1 m2 Pintat ignífug de perfils
d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un
gruix total de 3100 μm, per una
protecció al foc de Ei90.

85,55 29,054 0,09268 2.485,57 83,54
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E45CA8D4 m3 Formigó per a lloses
inclinades, HA-25/F/10/IIa, de
consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

100,58 24,662 0,09269 2.480,50 83,63

E6185M1N m2 Paret divisòria per a revestir
de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter ciment
1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari

29,53 83,728 0,09270 2.472,49 83,71

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb
morter de ciment 1:6

9,42 258,770 0,08271 2.437,61 83,80

ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

15,55 155,500 0,08272 2.418,03 83,88

E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,83 1.319,079 0,08273 2.413,91 83,96

E8K1U001 m Escopidor de 40 cm d'amplària,
amb rajola ceràmica fina, de
color marro, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

22,42 107,290 0,08274 2.405,44 84,05

K21311U1 m3 Enderroc de fonament corregut
de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, repicat de
la fonamentació per batatges,
segons indicacions de la DF.

126,93 18,922 0,08275 2.401,77 84,13

EG49U025 u Interruptor horari programable
de 4 vies de programació
setmanal i anual, tensió
d'alimentació 230 V, 4
commutacions d'1 minut, amb
derogació de dies festius,
reserva de funcionament de 100
h, instal·lat

398,78 6,000 0,08276 2.392,68 84,21
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EASAEI10 ut P-03rf.- Subministre i
col.locació de conjunt de porta
tallafocs metal·lica batent,
homologada ei2 60-c5, per un
pas de 160x210 cm, de dues
fulles batents de 160x210 cm,
acabada pintada lacada color a
escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug;
premarc d'acer galvanitzat
fixat al paviment i forjat;
marc obert de xapa d'acer
galvanitzat de 1,20 mm de
gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de
manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejada,
totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols
de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

796,30 3,000 0,08277 2.388,90 84,29

E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a
l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

28,53 82,655 0,08278 2.358,15 84,38

EF5B86B1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

19,04 122,000 0,08279 2.322,88 84,46

EEKN1JS1 u Reixa acústica de cel.la
rectangular per instal.lar en
façana, de planxa galvanitzada
i elements absorbents de
1000x1000mm i 600 mm de llarg,
cabal d'aire de 5000 m3/h i
aenuació acústica de 22dBA
fixada al bastiment

1.151,04 2,000 0,08280 2.302,08 84,53

ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

30,79 74,000 0,08281 2.278,46 84,61
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EAF7AB10 ut FE.13.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'estructura mixta
d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, color a
escollir per DF, i perfil
estructural de fusta laminada
de larix de 69x90 mm acabat
lasur a l'aigua a base de
resines amb protector
insecticida-fungicida acabat
mate, de dimensions buit d'obra
aproximat de 430x200 cm,
formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i
perimetral.

Les tapetes de la fusteria
d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5.
Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

2.269,35 1,000 0,08282 2.269,35 84,69
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Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EE41GGC7 m Xemeneia circular helicoïdal

d'acer galvanitzat+fibra+acer
galvanitzat, de 200 mm de
diàmetre, muntada
superficialment

75,40 30,000 0,08283 2.262,00 84,77

H1215250 m2 Amortització diària de bastida
tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament,
plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida
col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització
normalitzats, per a seguretat i
salut

0,09 25.127,700 0,08284 2.261,49 84,85

EAQDU101 ut PA-R-1-50.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 50x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i pporta
d'armari d'una fulla batent de
50x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix
acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de
balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

376,75 6,000 0,08285 2.260,50 84,92

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 86Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EF5B54B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,63 233,500 0,08286 2.248,61 85,00

EG325154 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat
en tub

2,76 810,000 0,08287 2.235,60 85,08

E8J36UR1 m Subministre i col.locació
d'escupidor de façana realitzat
amb peça prefabricada de 30 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, amb
de color segons projecte,
col·locada amb morter mixt
1:2:10. inclou el sellat
perimetral de la peça
prefabricada, amb poliuretà
bicomponent.

58,13 38,000 0,08288 2.208,94 85,15

EQ88UU02 ut Subministre i col.locació de
campana extractora d'acer
inoxidable, intregada en
mobiliari alt de cuina de 60 cm
d'amplada, equipada amb dos
motors, interruptor
parada/marxa, commutador de
tres velocitats, filtres
metàl·lics de tres peces, dues
làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica

157,36 14,000 0,08289 2.203,04 85,23

EF925PBE m Tub de polipropilè multicapa
amb tub interior de polipropilè
de diàmetre 32 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

6,91 317,900 0,08290 2.196,69 85,31

EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur)
1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1.25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

45,88 47,000 0,07291 2.156,36 85,38

EUR
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E83E14HB m2 CV6´.- Extradossat de plaques
de guix laminat format per
estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'extradossat
de 85 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de
70 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment
de paper kraft

33,83 63,726 0,07292 2.155,85 85,45

ENL12N55 u Bomba circuladora de rotor
humit amb connexions roscades
d'1 1/2´´ en l'aspiració i en
la impulsió (diàmetre nominal
25 mm), de tipus simple,
pressió màxima 1 bar, cos de la
bomba de bronze, motor
monofàsic d'imants permanents
de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex
d'eficiència energètica
IEE=<0.21 segons REGLAMENTO
(CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada
entre tubs

1.073,05 2,000 0,07293 2.146,10 85,53

E93A1U12 m2 Recrescuda del suport de
paviments, de 6 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6

10,23 207,238 0,07294 2.120,04 85,60

E81132B1 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, deixat de
regle

20,66 101,640 0,07295 2.099,88 85,67
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EAQFUF15 ut PF-14.- Subministre i
col.locació de porta
telescopica corredissa de
fusta, de dues fulles
corredisses telescòpiques de
dimensions 220x300 cm, amb
estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb un xapat amb melamina
imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i
enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

2.044,99 1,000 0,07296 2.044,99 85,74
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EAQFUF07 ut PF-07.- Subministre i
col.locació de porta pivotant
de fusta, d'una fulla de
dimensions 145x300 cm, amb
estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb un xapat amb melamina
imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb melamina imitació fusta,
ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

2.033,20 1,000 0,07297 2.033,20 85,81

EQ81UA10 ut Subministre i col.locació de
cuina electrica amb dos focs
connectat i col·locada enrasada
amb el taulell de cuina

144,74 14,000 0,07298 2.026,36 85,88

E865UU12 m2 Subministre i col.locació de
revestiment vertical, a més de
3,00 m d'alçària, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades
DM de 16 mm de gruix , reacció
al foc B-s2, d0, acabat lacat
en taller amb pistola, de color
blanc, treballat al taller,
col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de
fusta

106,12 19,020 0,07299 2.018,40 85,95

E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment,
per a parets de blocs de morter
de ciment

118,98 16,746 0,07300 1.992,44 86,02
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E83KRL13 ut FF06.- Revestiment de de
fusteria FF06, amb el folrament
de brancals i dintell de balcó
a més de 3,00 m d'alçaria, amb
panell tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de Làrix (Làrix
Europeu), treballat al taller,
col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i
adhesiu sobre rastrells de
fusta de pi cuperitzat classe
ús 4, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3
amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix
bisellada, regruixos en remats
de finalització de panell,
formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de
làrix. Inclou transports
necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

1.991,75 1,000 0,07301 1.991,75 86,09

E7Z3UFX5 ml Reforç lineal de membrana de 50
cm d'amplada, amb làmina de
betum modificat LBM
(SBS)-40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150
g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

12,95 152,014 0,07302 1.968,58 86,16

E31522U1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, realitzat per
batatges segons indicacions de
DF, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot, 

106,54 18,375 0,07303 1.957,67 86,22

EUR
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E844TR02 ut Formació de registre de 60x60
cm en cel ras amb plaques
standard per a revestir de 12,5
mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per
gravetat, tanca sota pressió,
junta màxima de 2 mm, perimetre
d'alumini de 3 mm, pintat del
mateix color qua la resta del
fals sostre, acabat amb la
mateixa placa acústica continua
de la resta del fals sostre.
col.locat sobre estructura
metàlica d'acer galvanitzat
suspesa del forjat. inclòs la
part proporcional de cargols,
tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del
procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar. 

162,57 12,000 0,07304 1.950,84 86,29
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EA1DFU06 ut FF.06.- Submistre i col·locació
de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit
d'obra de dimensions 217x240
cm, format per tres balconeres
d'una fulla batent de
dimensions de 72x240 cm cada
una, Bastiment en pi laminat
100% de 80X68mm i fulles en pi
laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble
anclatge, falleba embotida al
cantell amb tres punts de
tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema
QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color
estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir
+ 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus
obert, amb un nivell de
´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a
escollir per DF, en finestres i
balconeres practicables i
oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a
la finestra de secció 7X1cms,
amb el mateix acabat de vernís
que la finestra. Junta entre
tapajunts vertical i
horitzontal mitjançant sistema
americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels
elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec
de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No
s'inclou el vidre.

1.946,37 1,000 0,07305 1.946,37 86,36

EUR
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EAQAUF02 ut PF-02.- Subministre i
col.locació de porta blindada
d'accés als habitatges adaptat,
de dimensions totals 100x230
cm, formada per una porta d'una
fulla batent de 90x210 cm, i un
gruix de 50 mm, amb una tarja
superior fixa de 90x20 cm,
realitzat tot el conjunt amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares, lacat amb
pistola realitzat a taller,
col.locació del marc vertical
del conjunt enrasat amb el
revestiment aplacat del
passadis.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 235
x 50mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacada
del mateix color que la
fusteria, folrat de parets
enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc
de la porta, espiell òptic,
tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304,
ferratges d'acer inoxidable,
pany exterior de seguretat
(pany electronic), maneta
interior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

970,81 2,000 0,07306 1.941,62 86,42
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EAQFUF13 ut PF-12.- Subministre i
col.locació de conjunt de porta
corredissa de fusta i tarja
superior, de dimensions 220x300
cm, format per porta d'una
fulla corredissa de dimensions
220x250 cm, de 40 mm de gruix,
acabada lacada color blanc, amb
tarja superior fixa de
dimensions 220x50 cm, amb
estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
lacades color blanc pintat al
taller.
Tarja superior fixa amb vidre
laminat 5+5 mm de gruix amb
marc perimetral i llistó de
vidre de fusta lacat blanc
igual que la porta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que
la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i
enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.928,20 1,000 0,07307 1.928,20 86,49

EN213427 u Vàlvula de soleta manual amb
rosca, de diàmetre nominal
3/8´´, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada
superficialment

20,69 93,000 0,07308 1.924,17 86,56

EUR
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EAQDU108 ut PA-R-2-130.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 130x210 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 130x210 cm formada amb
tauler de fusta de DM de 16 mm
de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

641,35 3,000 0,07309 1.924,05 86,62

EF5B64B1 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

9,83 195,500 0,07310 1.921,77 86,69

EASAEI07 ut P-01rf.- Subministre i
col.locació de porta tallafocs
metal·lica batent, homologada
ei2 45-c5, per un pas de 80x210
cm, d'una fulla batent de
80x210 cm, acabada pintada
lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm
de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al
paviment i forjat; marc obert
de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc
de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat,
totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols
de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

479,20 4,000 0,07311 1.916,80 86,76

EJM16010 u Comptador d'aigua electrònic
per a aigua calenta, classe
metrològica C, calibre nominal
15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical,
connectat a una bateria o a un
ramal

112,65 17,000 0,07312 1.915,05 86,82

EUR
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E2223U01 m3 Excavació de rasa i pou de més
de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
amb bivalva batilon i càrrega
mecànica sobre camió, realitzat
per batatges segons indicacions
de DF

29,03 65,440 0,07313 1.899,72 86,89

EG415D9B u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

38,50 49,000 0,06314 1.886,50 86,95

E844UUU1 m2 Cel ras continu inclinat de
plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir,
de 12.5 mm de gruix i vora
afinada (BA) ref. P013020004PRO
de la serie PLAQUES 4 PRO de
PLACO , entramat d'acer
galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000
mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

45,08 41,600 0,06315 1.875,33 87,02

ED7FR313 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

41,02 45,500 0,06316 1.866,41 87,08

E711AEJ5 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-9 segons UNE 104402 de 4.8
kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de
feltre de polièster de 180
g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

18,69 99,599 0,06317 1.861,51 87,14

EUR
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EP7ZJSS3 u El switch PoE + administrat
S1600-24T4S amb ports Ethernet
24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1
port de consola, 4x ranures SFP
+ 10G, d'alt rendiment de
maquinari i programari,
protocol de protecció d'anell
ràpid (RSTP) estable i fiable,
configuració lliure, seguretat
de xarxa sòlida, administració
convenient i manteniment.
L'interruptor pot identificar
automàticament els dispositius
connectats, ja sigui compatible
amb els estàndards IEEE 802.3af
o IEEE 802.3, i després
subministrar energia per a
ells. El switch PoE fa que
sigui més fàcil implementar un
punt d'accés sense fil (AP) i
un equip de xarxa de terminal
basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180
Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament:
130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE
802.3af / at
Consum d'energia per port PoE:
Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web:
Suportat
Font d'energia Entrada
100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

371,52 5,000 0,06318 1.857,60 87,21
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EAQFUF14 ut PF-13.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta, d'una fulla de
dimensions 220x300 cm, de 40 mm
de gruix, acabada lacada color
blanc, amb estructura interior
de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat color
blanc pintat al taller, per les
dues cares.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que
la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i
enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.849,45 1,000 0,06319 1.849,45 87,27
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EASAEI09 ut P-02rf.- Subministre i
col.locació de porta tallafocs
metal·lica batent, homologada
ei2 60-c5, per un pas de 90x210
cm, d'una fulla batent de
90x210 cm, acabada pintada
lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm
de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al
paviment i forjat; marc obert
de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc
de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejada,
totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols
de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

615,70 3,000 0,06320 1.847,10 87,33

EJ12L6CP u Plat de dutxa rectangular de
material acrílic, de 1200x700
mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el
paviment

165,88 11,000 0,06321 1.824,68 87,40
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EAQFUF06 ut PF-05.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta, d'una fulla
corredissa de dimensions
155x300 cm, amb estructura
interior de fusta de pi de
flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-igníguf, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb un xapat amb
melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb melamina imitació fusta,
regruix del premarc per
adaptar-lo als diferents
gruixos dels revestiments, guia
de deslliçament fixada a sostre
i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.823,20 1,000 0,06322 1.823,20 87,46

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 101Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAQDUF08 ut PF-09.- Subministre i
col.locació de porta de
tancament, de dimensions
137x300 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
120x250 cm, i un gruix de 40
mm, acabada lacada color a
escollir, amb una tarja lateral
fixa de 17x250 cm acabat lacat
blanc i tarja superior fixa de
dimensions 137x50 cm, conjunt
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les
dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre
laminat 5+5 mm de gruix amb
marc perimetral i llistó de
vidre de fusta lacat blanc
igual que la porta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de
goma al marc de la porta,
ferratges d'acer inoxidable,
barra antipànic, maneta
exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.823,20 1,000 0,06323 1.823,20 87,52

E83EUT01 m2 Extradossat de plaques de guix
laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb revestiment
de paper kraft

26,66 67,685 0,06324 1.804,48 87,58
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EEK85JS2 u Difusor linial amb 3 ranura
d'alumini extruït de 134 mm
d'amplària, anoditzat, amb
plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb
aïllament, i dues boques de
connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de
regulació, de 1500 mm de
llargària, muntat suspès al
sostre

179,80 10,000 0,06325 1.798,00 87,65

EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de
control, 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P),
2NA+2NC, format per 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

54,45 33,000 0,06326 1.796,85 87,71

E71197C5 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-6 segons UNE 104402 de 4.1
kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-PE amb armadura de
film de polietilè de 95 g/m2,
adherida en calent, prèvia
imprimació

17,44 102,979 0,06327 1.795,95 87,77

E32B300P kg Armadura per a murs de
contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer
en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,42 1.258,850 0,06328 1.787,57 87,83

EABGFH10 ut PRm7.- Subministre i
col.locació de passera tècnica
de dimensions 610x75 cm, format
per un perfil de suport HEB 200
col.locat a paraments amb placa
d'ancoratge col.locat amb
fixacions mecàniques i amb
tirant intermitg, perfils en L
pertimetral i perfils
intermitjos en T, de 50x50 mm,
amb relliga per formació de
paviment de 40 mm de gruix,
barana de 77 cm d'alçada, amb
muntants cada 102 cm de
distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a
l'esmalt amb 2 mans de pintura
epoxi i 2 d'esmalt sintètic
acabat, color a escollir per
df,
i part proporcional
d'accessoris i resta d'elements
necessaris per a deixar
completament col.locada i
acabada la partida. Comprovació
de mides a obra.Tot segons
plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

1.784,85 1,000 0,06329 1.784,85 87,89
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E2223U02 m3 Excavació de rasa i pou de més
de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), tenin en
compte un baix rendiment de
maquinaria per afectació de les
prospeccions arqueológiques,
excavació realitzada amb
mitjans mecànics i/o manuals, i
càrrega sobre camió, realitzat
per batatges segons indicacions
de DF.

50,87 35,000 0,06330 1.780,45 87,95

EF5B44B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

8,91 198,500 0,06331 1.768,64 88,02

EG4RJSS1 u Telerruptor de 16 A
monofàsic/trifàsic, circuit de
potència de 230/400 V i
comandament de 230 V, amb
indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i
marxa permanent, sense
vibracions de la bobina, tipus
TL ref.15966 de Merlin Guerin o
equivalent, instal·lat

48,96 36,000 0,06332 1.762,56 88,08

EJ22111A u Aixeta mescladora, mural,
muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

117,09 15,000 0,06333 1.756,35 88,14

EP22PF1A u Placa de carrer sistema digital
i cable coaxial amb 1 pulsador
, equipada amb intercomunicador
audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de
color, servei a simple i
múltiple accés, muntada
superficialment

876,29 2,000 0,06334 1.752,58 88,20

EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos
extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, formats per
dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats
amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1

582,71 3,000 0,06335 1.748,13 88,26

E9S11U10 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de
30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm,
especejament segons projecte,
col·locat amb ancoratges de
seguretat.

94,27 18,430 0,06336 1.737,40 88,32
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EEKP2211 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm
d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

173,44 10,000 0,06337 1.734,40 88,38

E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

5,78 300,000 0,06338 1.734,00 88,44

EP74JSS9 u Armari metàl·lic amb bastidor
tipus rack 19´´, de 32 unitats
d'alçària, de 1610 x 600 x 600
mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat
amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura
desmuntable, col·locat

864,71 2,000 0,06339 1.729,42 88,49

EG51UE02 u Equip de comptatge per a
subministre BT entre 160 A i
315 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa
i 2 en reactiva, comunicació
amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura
indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en CPM

863,79 2,000 0,06340 1.727,58 88,55

EH22JSS3 u Tira continua led per a
encastar,5mt 93W,7510
lm,IP20/IK06, temperatura de
color blanc càlid 3000k, amb un
grau de protecció IP20. Classe
d'aïllament III. Incloent equip
ACC. DRIVER 24V 100W tipus
driver LED a tensió constant.
Classe d'aïllament II, perfil
buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió
d'alumini anoditzat i difusor
opal fabricat en extrusió de
policarbonat subministrat en 2m
equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5
metres i adhesiu 3M a la zona
posterior. Aquestes tires
permeten el tall modular.

90,38 19,000 0,06341 1.717,22 88,61

EDKZA880 u Bastiment quadrat i tapa per a
reomplir d'acer inoxidable de
600x600 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter

571,53 3,000 0,06342 1.714,59 88,67

E45318D4 m3 Formigó per a bigues,
HA-25/F/10/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb
bomba

108,33 15,700 0,06343 1.700,78 88,73
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EG3121B6 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

11,66 144,000 0,06344 1.679,04 88,79

EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,30 229,500 0,06345 1.675,35 88,85

EJ72JS01 u Mecanisme silenciós
d'alimentació, per a dipòsit,
d'accionament per flotador, amb
entrada roscada de 3/4´´, fixat
i connectat

824,11 2,000 0,06346 1.648,22 88,90
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EAF7AB01 ut FE.05.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 240x314 cm,
formada per una balconera de
dues fulles batents, de fulla
oculta, de dimensions 240x213
cm, i una tarja superior fixa
de dimensions 240x100 cm.

La balconera estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet

1.647,44 1,000 0,06347 1.647,44 88,96

EUR
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que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EB15UB01 ut PRV-04.- Subministre i
col.locació de barana de vidre,
de 110 cm d'alçada, formada per
vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent,
amb cantells polits, col.locat
amb silicona entre ells, de 310
cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils
d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, de
dimensions 50x10 mm, acabat
polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, amb
perfils i junquillos col.locat
amb silicona.
Inclou tots els elements
necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons
plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a
obra.

1.645,53 1,000 0,06348 1.645,53 89,02
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EAF7AB04 ut FE.15.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 320x220 cm,
formada per una balconera de
dues fulles batents, de fulla
no oculta, de dimensions totals
160x220 cm, i dues tarjes
laterals fixes de dimensions
80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,

1.643,59 1,000 0,06349 1.643,59 89,07

EUR
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efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EH12JSS6 u Lluminaria aplic interior
led,21W, 420x420x84mm, color
840/4000k,IP40,munt.superf.
pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor
de recobriment mat amb una
superfície lleugerament rugosa,
amb una il·luminació homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K
Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000
h
Índex de reproducció cromàtica
80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016
Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa
d'acer, de color blanc, lacat
en pols. Difusor de recobriment
de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK)
IK02
temperatura ambient -20 - 25 °
C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg

77,96 21,000 0,06350 1.637,16 89,13
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E93616B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió

17,31 94,500 0,06351 1.635,80 89,18

EASAEI08 ut P-01'rf.- Subministre i
col.locació de porta tallafocs
metal·lica batent, homologada
ei2 60-c5, per un pas de 80x210
cm, d'una fulla batent de
80x210 cm, acabada pintada
lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm
de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al
paviment i forjat; marc obert
de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc
de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejada,
totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols
de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

544,30 3,000 0,06352 1.632,90 89,24

EG415F9B u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

43,93 37,000 0,06353 1.625,41 89,30
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EAQDUF09 ut PF-08.- Subministre i
col.locació de conjunt de
portes de tancament, de
dimensions 170x300 cm, formada
per una porta de dues fulles
batents de 170x250 cm, i un
gruix de 40 mm, acabada lacada
color a escollir, amb tarja
superior fixa de dimensions
170x50 cm, fulla realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat
amb pistola a taller, color
blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre
laminat 5+5 mm de gruix amb
marc perimetral i llistó de
vidre de fusta lacat blanc
igual que la porta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de
goma al marc de la porta,
ferratges d'acer inoxidable,
manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrajada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.613,20 1,000 0,06354 1.613,20 89,35

EG42539H u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

133,63 12,000 0,06355 1.603,56 89,41

EG2DE8H7 m Safata metàl·lica de xapa
perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de
suport

32,72 49,000 0,06356 1.603,28 89,46

EP12JSS1 U Amplificador monocanal /
multicanal TDT amb guany 50 dB
amb nivell màxim de sortida de
125 dBuV. Regulació de guany 30
dB. Figura de soroll 9 dB.

72,07 22,000 0,05357 1.585,54 89,52
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K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de
15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

11,00 143,600 0,05358 1.579,60 89,57

EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall,
de bronze, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una
temperatura d'accionament de 68
a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i
muntat en canonada

17,23 91,000 0,05359 1.567,93 89,63

E22134U2 m3 Retirada de terres de la zona
de parterre per a rebaix en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió

44,79 34,917 0,05360 1.563,93 89,68

EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 35 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

6,90 224,700 0,05361 1.550,43 89,73

EY01ACP1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

1.537,63 1,000 0,05362 1.537,63 89,79

EG4W1160 u Born de connexió per a
conductors flexibles de fins a
6 mm2 de secció, de 8 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

10,80 141,000 0,05363 1.522,80 89,84

EG415D99 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

38,01 40,000 0,05364 1.520,40 89,89

E7C9R810 m2 Aïllament amb placa semirígida
de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment
de paper kraft, col·locada amb
fixacions mecàniques.

11,05 137,528 0,05365 1.519,68 89,94

EUR
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ENF1UJS1 u Vàlvula barrejadora
termostàtica de 4 vies per a
instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, via de recirculacio,
rang d'ajust 45ºC-65ºC
connexions roscades de 32 mm de
diàmetre nominal, muntada

755,18 2,000 0,05366 1.510,36 89,99

EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic
per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal
15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical,
connectat a una bateria o a un
ramal

94,23 16,000 0,05367 1.507,68 90,05

E652UT01 m2 Formació de tabica en cel ras
format amb placa de cartró guix
per a revestir de 15 mm de
gruix, col.locat sobre
perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45
cm i perfils horitzontals entre
46 i 55 mm d´amplària, aplacat
per una cara amb una placa
fixada mecànicament, inclòs la
part proporcional de cargols,
banda acùstica en els perfils
perimetrals tractament de
juntes, empastat, col·locació i
planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès
fins deixart totalment
enllestit per a pintar. 

37,69 40,000 0,05368 1.507,60 90,10

E867FE02 m2 Subministre i col.locació de
sistema integral de revestiment
de parets amb revestiment tipus
hpl (high pressure laminated
), realitzat amb revestiment
fenòlic de 10 mm de gruix, amb
acabat color a escollir per df,
segons carta de colors, amb
mecanització vertical i
horitzontal, rebaixos per
superposició i acoplament de
panells, tornilleria oculta.
inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions
del material. fixació mecànica.
inclou enllatat amb rastrells
de hpl de color negre,
disposició de panells, tant
verticals com horitzontals,
segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

135,93 11,000 0,05369 1.495,23 90,15
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KM12A026 u Central de detecció d'incendis
microprocessada per a
instal·lacions analògiques per
a 2 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements
per bucle , amb doble
alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador
de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma ,
amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau, i muntada a la
paret

738,61 2,000 0,05370 1.477,22 90,20

E315JSS1 m3 Atès de formigó per a la
Canalització externa, amb
formigó de 150 kg / m3,
col·locat segons secció tipus
del projecte.

91,98 16,050 0,05371 1.476,28 90,25

EG4ZU010 u Bobina de dispar per a integrar
en interruptor automàtic
magnetotèrmic de commandament
manual, per a connectar al relè
diferencial, col·locada

162,73 9,000 0,05372 1.464,57 90,30

EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat
amb 24 connectors RJ45
categoria 6 F/UTP, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat
mecànicament

290,71 5,000 0,05373 1.453,55 90,35

EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat
superficialment

4,28 339,000 0,05374 1.450,92 90,40

EEV4C604 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE
BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT.
CABLE DE 2 FILS TRENAT I
APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O
SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB
D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I
SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN
FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA
L'APROFITAMENT DE SAFATAS
EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS.
MODEL: BUS BACnet. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT

2,63 550,000 0,05375 1.446,50 90,45

EUR
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E612BR14BQDP m2 Paret divisòria recolzada de
gruix 14 cm, de maó calat, LD,
R-20, de 290x140x100 mm ref.
8GERO de la serie Gero
d'ALMACELLES , per a revestir,
categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,28 44,600 0,05376 1.439,69 90,50

EP51JSS1 u Centraleta telefònica per a 2
linies exteriors digitals XDSI,
8 extensions analògiques i 4
extensions digitals, col·locada
mural

713,05 2,000 0,05377 1.426,10 90,55

EP3CJS02 u Subministrament i instal·lació
de sistema d'inducció magnètica
segons UNE-EN 60118-4:2016 i
estandar IEC 60118 - 4:2014.
Amplificador inducció,
´´alfombrilla bucle´´ de 40x40
cm, microfon coll de cigne i
senyalistica. Instal·lacio de
cablejat de secció rodona,
aïllat soterrat, concessions a
l'equip, posada en marxa,
informe de compliment de la
instal·lació. Totalment
instal·lat i funcionant

710,95 2,000 0,05378 1.421,90 90,60

EPD3JSS1 u Caixa per al registre de planta
prefabricada, amb tapa de
fusta. Posseeix un orifici
superior i un altre inferior
per permetre el pas dels tubs.
Dimensions: 70x50x15 cm. Per
fixar els diversos elements de
la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

101,36 14,000 0,05379 1.419,04 90,65

K21312U1 m3 Enderroc de fonament corregut
de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor,
repicat de la fonamentació per
batatges, segons indicacions de
la DF.

163,84 8,640 0,05380 1.415,58 90,70

E443J13D kg Acer S355J2H segons UNE-EN
10210-1, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

1,94 726,250 0,05381 1.408,93 90,74
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EAF7AB05 ut FE.16.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 275x220 cm,
formada per una balconera d'una
fulla batent, de fulla oculta,
de dimensions totals 91x220 cm,
i una tarja lateral fixa amb un
muntat intermitg, de dimensions
180x220 cm.

La balconera estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,

1.404,74 1,000 0,05382 1.404,74 90,79

EUR
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efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció
de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

94,82 14,810 0,05383 1.404,28 90,84
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EAQFUF04 ut PF-03.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta, d'una fulla
corredissa de dimensions
144x300 cm, amb estructura
interior de fusta de pi de
flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb un xapat amb
melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb acabat xapat amb melamina
imitació fusta, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i
enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.403,20 1,000 0,05384 1.403,20 90,89

EG312324 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,66 833,000 0,05385 1.382,78 90,94

EG2C2E42 m Safata aïllant de PVC
perforada, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports
horitzontals

25,70 53,000 0,05386 1.362,10 90,98

EUR
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E83KPL10 ut FF03.- Paviment amb tarima de
Làrix de la fusteria FF03, de
forma trapezoidal de dimensions
aproximades 395 cara exterior,
225 cm cara interior i 100 cm
d'ample, realitzat amb tarima
de Larix (Larix europeu) de
140x20 mm de secció, fixada amb
grapes ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi
tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4, inclou la
formació de remat del paviment
del balcó, amb taulell tricapa
de làrix.
Inclou rastrell amb pendent
68/45x45 mm de fusta de pi
tractat a l'autoclau i tauler
OSB de 15 mm de gruix com a
solera per lamina impermeable.
inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

1.358,01 1,000 0,05387 1.358,01 91,03

EF11H722 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=42.4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

25,49 53,200 0,05388 1.356,07 91,08

EH22JSS4 u Tira continua led per a
encastar,5mt 93W,7510
lm,IP65/IK06, temperatura de
color blanc càlid 3000k, amb un
grau de protecció IP65. Classe
d'aïllament III. Incloent equip
ACC. DRIVER 24V 100W tipus
driver LED a tensió constant.
Classe d'aïllament II, perfil
buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió
d'alumini anoditzat i difusor
opal fabricat en extrusió de
policarbonat subministrat en 2m
equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5
metres i adhesiu 3M a la zona
posterior. Aquestes tires
permeten el tall modular.

103,61 13,000 0,05389 1.346,93 91,12
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EAF3AL04 ut FE.04.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada
per un tancament fix de
dimensions 52x300 cm..

El perfil de suport de la tarja
fixa estará formada per un
perfil en ´´L´´, d'alumini
perimetral lacat color segons
DF, col.locat de junquillos de
fusta de alerce de secció
rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb
color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís
d'acabat) a porus obert, amb un
nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 10.

El tancament estará formada amb
fusteria d'alumini RPT,
compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc
d'una profunditat de 60 mm. El
gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 
Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE

223,71 6,000 0,05390 1.342,26 91,17
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4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 35 mm, de 25 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

9,75 137,600 0,05391 1.341,60 91,22

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

5,43 247,064 0,05392 1.341,56 91,26

EG48U1TF u Quadre de protecció contra
sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la
corba 10/350 microsegons), per
a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de
tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de
material plàstic amb tapa
transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment

658,80 2,000 0,05393 1.317,60 91,31
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EFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 15 mm, de 19 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

6,80 193,500 0,05394 1.315,80 91,35

F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó
vibrat i premsat, amb acabat de
la cara exterior grabat, amb
textura pètria, de forma
rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6
de 3 cm de gruix i rejuntades
amb sorra tamissada

35,33 37,160 0,05395 1.312,86 91,40

K21647U2 m2 Enderroc de paret de tancament
de maó calat de 60 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

40,62 32,200 0,04396 1.307,96 91,44

EAQDUF53 ut P-04.- Subministre i
col.locació de porta corredissa
de fusta acabat lacat, per un
forat de porta 85x210 cm, amb
xàsis integrat al tàbic,
formada per una porta d'una
fulla corredissa de 95x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat amb
pistona a taller de color
blanc.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic,
juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer
inoxidable, tirador d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

652,89 2,000 0,04397 1.305,78 91,49
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E83KRR10 m2 Revestiment vertical, amb
panell tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de làrix,
treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre
rastrells de fusta de pi
cuperitzat, inclou remats de
fusta de làrix bisellada i
remats formats per tapetes de
pi de flandes horitzontals i
lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris
per a l'aplicaciò dels
tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

148,71 8,650 0,04398 1.286,34 91,53

EG48JSS1 u Inversor de xarxa
manual-automatica amb
accionament remot de 40 a 125
A, dissenyats
específicament per a
subministraments de socors o
grups electrògens de fins a 90
kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC
+/- 30%).
• Configuració per
potenciòmetres i
microinterruptor.
• Entrades / sortides
programables per gestionar
fàcilment aplicacions
específiques (desllastament,
tests ...).
• Configuració de paràmetres
per a un cicle d'operació
perfectament adaptat a les
necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense
alimentació (tret), protegint
les càrregues en cas de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i
proteccio del cablejat intern.
Muntatge en perfil DIN.

1.278,49 1,000 0,04399 1.278,49 91,58

E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de
directriu recta, per a deixar
el formigó vist, a una alçària
<= 5 m

50,52 25,200 0,04400 1.273,10 91,62

EG4W11C0 u Born de connexió per a
conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15
mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

12,31 103,000 0,04401 1.267,93 91,66
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EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb
vàlvula de ventilació per a
lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 1.5
l/s, de designació AII segons
norma UNE-EN 12380, connectat a
la xarxa de petita evacuació

52,65 24,000 0,04402 1.263,60 91,71

EF925PBJ m Tub de polipropilè multicapa
amb tub interior de polipropilè
de diàmetre 50 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

12,91 97,800 0,04403 1.262,60 91,75

EFR11512 m Recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades d'alumini,
de 110 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

17,93 70,000 0,04404 1.255,10 91,79

ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, penjat al sostre

32,13 39,000 0,04405 1.253,07 91,84

EM91E23B u Parallamps amb capçal dotat de
dispositiu d'encebament (PDC)
no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 15 μs,
amb N-I radi=35m,N-II radi=45m,
N-III radi=60m, N-IV radi=75m
d'acord amb assaig UNE 21186,
amb pal d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària, peça d'adaptació
del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa
base muntat sobre coberta

1.252,27 1,000 0,04406 1.252,27 91,88
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EAQDUF12 ut PF-10.- Subministre i
col.locació de porta de
tancament, de dimensions
120x300 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
120x250 cm, i un gruix de 40
mm, acabada lacada color a
escollir, amb tarja superior
fixa de dimensions 120x50 cm,
fulla realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les
dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre
laminat 5+5 mm de gruix amb
marc perimetral i llistó de
vidre de fusta lacat blanc
igual que la porta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de
goma al marc de la porta,
ferratges d'acer inoxidable,
manetes exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.245,10 1,000 0,04407 1.245,10 91,92

EAQDUF25 ut PF-04.- Subministre i
col·locació de porta corredissa
interior, de fusta laminada de
larix, buit d'obra aproximat de
168x300 cm, porta d'una fulla
corredissa formada per un
tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, acabat
lasur a l'aigua a base de
resines amb protector
insecticida-fungicida acabat
mate.
Inclou la guia de deslliçament
fixada a sostre i enrasada amb
el cel ras, ferratges d'acer
inoxidable, joc de tiradors
d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.
No inclou el envidrament.

1.244,65 1,000 0,04408 1.244,65 91,96
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EH12JSS1 u Lluminaria estanca IP66,32W,
1277x700x90
mm,840/4000k,3800lm, amb cos
principal fabricat en
policarbonat reforçat resistent
als esforços mecànics.
Sistema de fixació del
component òptic mitjançant
pestells d'acer inoxidable per
a un ajust precís entre el cos
principal i difusor.
La connexió elèctrica es
realitza accedint a la clema
interior mitjançant
premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre
mitjançant kit de fleixos de
acer inox. inclosos en
subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no
regulable, muntada
superficialment

69,06 18,000 0,04409 1.243,08 92,01

EJ28113G u Aixeta mescladora per a
aigüera, muntada
superficialment, de llautó
cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

88,35 14,000 0,04410 1.236,90 92,05

E652I300 ut Increment per conjunt de
sistemes de fixació especials
per sanitaris, caixes
d'instal·lacions incloent la
seva col·locació i la dels tubs
passacables, aixetes, mobiliari
i altres elements incorporats
en els tancament segons
descripció de projecte.

20,54 60,000 0,04411 1.232,40 92,09

F9F51U01 ut Subministre i col.locació de
paviment en tapa arqueta de
60x60 cm, amb especejament
segons projecte de peces de
formigó vibrat i premsat, amb
acabat de la cara exterior
grabat, amb textura pètria, de
forma rectangular de 60x40 cm i
5 cm de gruix, col·locat amb
ciment cola flexible i
rejuntades amb sorra tamissada.

33,00 37,160 0,04412 1.226,28 92,13

E8K1DU01 m Escopidor de 59 cm d'amplària,
amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb
morter de ciment 1:8

44,75 27,000 0,04413 1.208,25 92,18

EFQ3364L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 12 mm, de 13 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

5,16 233,500 0,04414 1.204,86 92,22
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E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils
d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 μm, per una
protecció al foc de Ei30.

43,91 27,257 0,04415 1.196,85 92,26

E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter
de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb
additiu hidròfug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat

11,54 102,979 0,04416 1.188,38 92,30

EY01ACT2 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

1.188,26 1,000 0,04417 1.188,26 92,34

E45218H3 m3 Formigó per a mur,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

103,06 11,500 0,04418 1.185,19 92,38

EAQDU107 ut PA-R-2-90.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 90x210 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 90x210 cm formada amb tauler
de fusta de DM de 16 mm de
gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

391,45 3,000 0,04419 1.174,35 92,42

EF52A4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
28 mm de diàmetre nominal, de
1.2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

16,73 70,000 0,04420 1.171,10 92,46
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EG415F99 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

43,37 27,000 0,04421 1.170,99 92,50

K213UN10 m3 Enderroc de banc realitzat amb
fabrica de ceràmica/bloc de
formigó aplacat amb pedra
natural, amb mitjans manuals o
mecànics i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

101,54 11,500 0,04422 1.167,71 92,54

KD1Q1162 m Aïllament acústic per a
baixants entre 110 i 160 mm de
diàmetre, amb banda bicapa
autoadhesiva de 3.9 mm de
gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces
especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat
adherit superficialment

17,92 65,000 0,04423 1.164,80 92,58

K213UK02 ut Realització de cata de per
detecció de fonamentacions en
la paret mitjera veïna de
100x100 cm per 100 cm de
fondaria, per localització de
restes de fonaments del edifici
veï o de les existents en el
solar, amb mitjans manuals i
mitjans mecanics de petites
dimensions, inclou el recull de
dades, seguint les indicacions
de la DF. Inclou el tapat
posterior i la recollida de
restes de runa.

387,95 3,000 0,04424 1.163,85 92,62

EG312674 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,33 102,000 0,04425 1.155,66 92,66

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 100 a 110
g/m2, col·locat sense adherir

2,43 470,960 0,04426 1.144,43 92,70

ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora
per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 18 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula
de regulació de la temperatura,
muntada

70,35 16,000 0,04427 1.125,60 92,74

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

14,34 78,195 0,04428 1.121,32 92,78
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EJ46U025 u Seient abatible mural per a
dutxa de bany adaptat, amb
banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

371,78 3,000 0,04429 1.115,34 92,82

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb una compactació
del 95% del PM

1,51 736,460 0,04430 1.112,05 92,85

EJ22Y910 u Dutxa de telèfon d'aspersió
regulable, roscada a tub
flexible, sintètica, preu
superior

74,12 15,000 0,04431 1.111,80 92,89

E45118H3 m3 Formigó per a pilars,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

115,42 9,500 0,04432 1.096,49 92,93

EH12JSS3 u Lluminaria decorativa led,47W,
11407x109x80 mm, color
830/3000k,5700lm,munt.superf.pa
red.
Tipus de muntatge: muntatge en
superfície del sostre, muntatge
en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada.
Difusor de plàstic opal
brillant
llum brillant que actua a les
línies de l’el·lipse.

136,65 8,000 0,04433 1.093,20 92,97

EN314727 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

11,98 91,000 0,04434 1.090,18 93,01
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EAQFUF18 ut PF-16'.- Subministre i
col.locació de porta de fusta
corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xàsis en el
tàbic, tapetes integrades amb
el revestiment de la pared,
d'una fulla de dimensions
85x220 cm, de 40 mm de gruix,
acabada lacada color blanc, amb
estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb un xapat amb melamina
imitació fusta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
xapat de fusta natural acabat
envernissat ignifug igual que
la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta
per encastar en interior de
guix laminat, ferratges d'acer
inoxidable, joc de tiradors
d'acer inoxidable mat AISI 304,
condena interior i opertura
exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.087,60 1,000 0,04435 1.087,60 93,04

EFM11JS1 u Maniguet per connexio de
ruixador de longitut 1m, de
1/2´´ de diàmetre nominal,
muntat superficialment

10,15 106,000 0,04436 1.075,90 93,08
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EAF3AL10 ut FE.09.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x138
cm, formada per una finestra
d'una fulla oscilo-batent de
dimensions 100x138 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa

357,24 3,000 0,04437 1.071,72 93,12
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càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura
del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta,
potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA
tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i
poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial,
col·locat superficialment

535,65 2,000 0,04438 1.071,30 93,15
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EB15UB02 ut PRV-06.- Subministre i
col.locació de barana de vidre,
de 110 cm d'alçada, formada per
vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent,
amb cantells polits, col.locat
amb silicona entre ells, de 240
cm de llarg, passamans i 4
muntants realitzats amb perfils
d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, de
dimensions 50x10 mm, acabat
polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, amb
perfils i junquillos col.locat
amb silicona.
Inclou tots els elements
necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons
plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a
obra.

1.069,12 1,000 0,04439 1.069,12 93,19

E5Z3D55B m2 Enllatat amb llates de fusta de
pi, de 60x40 mm de secció,
col·locades cada 30 cm, sobre
llistons embeguts a la solera
de formigó i amb fixacions
mecàniques

38,48 27,760 0,04440 1.068,20 93,23

E2241200 m2 Repàs de sols i parets de
rases, pous i recalçats fins a
2,5 m de fondària

3,27 326,526 0,04441 1.067,74 93,26

EG731283 u Interruptor detector de
moviment, de superficie, per a
un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de
càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a
300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, cobertura 240º i 12 m
de d'abast, preu mitjà, muntat
superficialment

76,21 14,000 0,04442 1.066,94 93,30

EM251011 u Vàlvula de control i alarma per
a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre,
muntada

1.062,34 1,000 0,04443 1.062,34 93,34
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EAQDUF11 ut PF-11.- Subministre i
col.locació de porta de
tancament, de dimensions
110x300 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
110x250 cm, i un gruix de 40
mm, acabada lacada color a
escollir, amb tarja superior
fixa de dimensions 110x50 cm,
fulla realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les
dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre
laminat 5+5 mm de gruix amb
marc perimetral i llistó de
vidre de fusta lacat blanc
igual que la porta.
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 300
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de
goma al marc de la porta,
ferratges d'acer inoxidable,
manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.061,35 1,000 0,04444 1.061,35 93,37

EEV21D00 u Sonda de temperatura en
canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada
i connectada

96,18 11,000 0,04445 1.057,98 93,41

EJ18UUAH ut Subministre i col.locació
d'aigüera de planxa d'acer
inoxidable amb una pica
rectangular, de 30x40 cm,
acabat brillant, preu mitjà,
encastada per la part inferior
a taulell de cuina.

75,43 14,000 0,04446 1.056,02 93,45

EEV4C605 ML SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE
CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT.
CABLE DE 8 FILS TRENAT I
APANTALLAT. ES CONSIDERA
L'APROFITAMENT DE SAFATAS
EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA.
MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT

2,63 400,000 0,04447 1.052,00 93,48
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EF925PBG m Tub de polipropilè multicapa
amb tub interior de polipropilè
de diàmetre 40 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

9,97 105,300 0,04448 1.049,84 93,52

EY01AC01 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

1.048,38 1,000 0,04449 1.048,38 93,55

EABGFH01 ut PRm4.- Subministre i
col.locació de conjunt de
fusteria metàl.lica de
dimensions 279x287 cm, format
per una porta d'una fulla
batent, per una llum de pas de
80x210cm, amb tarja superior i
lateral fixa, amb bastiment
d'acer pertimetral i en
formació de marc de porta
acabat amb xapa perforada
d'acer galvanitzat, acabat
pintada a l'esmalt amb 2 mans
de pintura epoxi i 2 d'esmalt
sintètic acabat, color a
escollir per df, Inclou
ferramenta amb 4 frontisses
d'acer, joc de manetes d'acer
inoxidable de 132 mm en barra
calibrada de 20mm de diàmetre
amb molla de recuperació, pany
i clau maestrejat, topall
d'acer inoxidable, model a
escollir per df, i part
proporcional d'accessoris i
resta d'elements necessaris per
a deixar completament
col.locada i acabada la
partida. Comprovació de mides a
obra.Tot segons plànols i
detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

1.048,16 1,000 0,04450 1.048,16 93,59

EFQ3341L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 6 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

4,50 229,500 0,04451 1.032,75 93,63
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EG1AU008 u Armari metàl·lic, en xapa
electrozincada, reforçat, per a
quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 2
fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb cuba,
xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors
i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat

344,09 3,000 0,04452 1.032,27 93,66

EB71UH20 u Element de suport intermedi per
a línia de vida horitzontal
fixa, d'acer inoxidable, fixat
amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

73,55 14,000 0,04453 1.029,70 93,70

EAQDU106 ut PA-R-2-35.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 35x210 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari d'una fulla batent de
35x210 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix
acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de
balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

342,10 3,000 0,04454 1.026,30 93,73

EAQDUF03 ut PF-02'.- Subministre i
col.locació de porta de
tancament Sala Polivalent,
dimensions 100x220 cm, formada
per una porta d'una fulla
batent de 90x210 cm, i un gruix
de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-igníguf, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb un xapat amb
melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma
al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, barra
antipànic per la part interior
de la Sala, maneta exterior
acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

1.023,31 1,000 0,04455 1.023,31 93,77
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EAQDUF51 ut P-02.- Subministre i
col.locació de porta de fusta
acabat lacat, de dimensions
100x215 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
90x210 cm, i un gruix de 40 mm,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm acabat
lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, maneta
exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

511,14 2,000 0,04456 1.022,28 93,80

EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

6,08 168,000 0,04457 1.021,44 93,84

EP13JSS3 U Derivador de 4 sortides, tipus
ROD 4/10 per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 10 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

26,88 38,000 0,04458 1.021,44 93,87

EG64JSS1 u Polsador per a carril Din amb
polsador de senyalització.
Inlcou petit material
d'instal.lació i muntatge.
Totalment instal·lat i
funcionant.

28,33 36,000 0,04459 1.019,88 93,91

ED5154JM u Bonera sifònica d'acer
inoxidable AISI 304 de 250x250
mm de costat amb sortida
vertical de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram
de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2
)

101,51 10,000 0,03460 1.015,10 93,94

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 138Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EEKS3JS1 u Silenciador de cel·les amb
carcassa d'acer galvanitzat de
700 mm d'amplària, 600 mm
d'alçària i 1200 mm de
llargària, amb 2 cel·les de
llana mineral, lames de 200 mm
de gruix i amb una separació
entre elles de 150 mm, cabal
d'are de 3000m3/h i atenuació
acústica de 24.2 dBA, col·locat

507,14 2,000 0,03461 1.014,28 93,98

EG1AJSS1 u Armari per a quadre de
distribució metàl·lic amb porta
per a dues fileres de
trenta-sis moduls i muntat
superficialment

499,53 2,000 0,03462 999,06 94,01

EG41JBSQ u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 200 A, amb 4 pols i 3 relès
amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

993,67 1,000 0,03463 993,67 94,05

E83FUU10 ml Formació de fosejat per
formació de cortiner, en cel
ras de mides segons projecte,
realitzat amb placa de guix
laminat de 13 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

37,26 26,500 0,03464 987,39 94,08

EY01ACT1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

978,49 1,000 0,03465 978,49 94,11

E7DZF2A1 u Segellat de pas de canonada
combustible EI-120, de 110 mm
de diàmetre a través de parets
i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada
superficialment amb cargols

44,46 22,000 0,03466 978,12 94,15

EG6211D2 u Interruptor, de tipus
universal, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

14,11 69,000 0,03467 973,59 94,18
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EFQ3363L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 10 mm, de 13 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

4,85 198,500 0,03468 962,73 94,21

EEB15522 u Cortina d'aire, per a
ventilació, amb una velocitat
de sortida d'aire de 10 a 12
m/s i un cabal màxim de 3000 a
4000 m3/h, de tensió
d'alimentació 230 V , amb 2
posicions de velocitat,
col·locada mural

958,95 1,000 0,03469 958,95 94,25

EG48JSS2 u Protector per a sobretensions
permanets/transitòries,
tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

239,49 4,000 0,03470 957,96 94,28

EG312664 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,85 122,000 0,03471 957,70 94,31

EG312354 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,47 214,000 0,03472 956,58 94,35

EEDE1JS8 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
40 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, de baixa silueta, col.locada

956,51 1,000 0,03473 956,51 94,38
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EAQFUF16 ut PF-15.- Subministre i
col.locació de porta de fusta
corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xasis en tàbic,
tapetes integrades amb el
revestiment de la pared, d'una
fulla de dimensions 85x220 cm,
de 40 mm de gruix, acabada
lacada color blanc, amb
estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-igníguf, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb lacat color blanc pintat al
taller.
Inclou la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que
la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta
per encastar en interior de
guix laminat, ferratges d'acer
inoxidable, joc de tiradors
d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

956,35 1,000 0,03474 956,35 94,41
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EAQFUF17 ut PF-16.- Subministre i
col.locació de porta de fusta
corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xàsis en el
tàbic, d'una fulla de
dimensions 95x220 cm, de 40 mm
de gruix, acabada lacada color
blanc, amb estructura interior
de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat color
blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm lacat al
talller color blanc igual que
la fusteria, regruix del
premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta
per encastar en interior de
guix laminat, ferratges d'acer
inoxidable, joc de tiradors
d'acer inoxidable mat AISI 304,
condena interior i opertura
exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

956,35 1,000 0,03475 956,35 94,44

EFQ33E9L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

13,53 70,000 0,03476 947,10 94,48

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 142Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EEV2C203 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA EXTERIOR.
SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT
RELATIVA 4-20 mA. RANG
TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT
0..100%HR. CONDICIONS
AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL
IP67. ELEMENTS SENSIBLES
PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT
SENSIBLE TEMPERATURA Pt100.
ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER
RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS.
PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC.
PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE
20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE
160 A. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

470,26 2,000 0,03477 940,52 94,51

EF925PBK m Tub de polipropilè multicapa
amb tub interior de polipropilè
de diàmetre 63 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

17,23 54,300 0,03478 935,59 94,54

EGDZJSS1 u Soldadura aluminotermica per
unio del conductor en anell o
dels electrodes amb
l'estructura de l'edifici.

19,48 48,000 0,03479 935,04 94,57
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EAF3AL06 ut FE.06.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 240x218
cm, formada per una finestra de
dues fulles batents, la
principal oscilo-batent,
dimensions totals 240x108 cm, i
una tarja inferior fixa, de
dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,

931,79 1,000 0,03480 931,79 94,61
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efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EAQDUF24 ut PV-03.- Subministre i
col·locació de tancament
interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat
de 264x300 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. No inclou
el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

931,14 1,000 0,03481 931,14 94,64
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17CDST02 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de
revestiment, amb placa rígida
de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de
40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034
W/mK i resistència tèrmica >=
2,222 m2.K/W, classe de reacció
al foc A2-s1, d0, Aplicació de
morter de ciment hidràulic
sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada
d'acer inoxidable amb dents de
10 mmx 10mm, i subjecció
mecànica amb espigues
homologades, tac i suport de
niló, sobre les plaques es
procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques
aïllants, estenent una capa
fina de 2-3 mm sobre la qual es
col·locarà, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda,
deixant solapaments de 10 cm
entre les trobades d'aquestes,
es donarà una segona capa de
2-3 mm per tal de cobrir la
malla, imprimació de fondeig
universal per a homogeneïtzar
l'absorció del suport, previ a
l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament. inclou
el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40
mm.

47,46 19,296 0,03482 915,79 94,67

EP238118 u Central de consergeria de 8
polsadors, en 1 columna, sense
secret de conversació, de taula

457,73 2,000 0,03483 915,46 94,70

EG3121C6 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

13,60 67,000 0,03484 911,20 94,73

E9Z5UAA1 m Subministre i col.locació de
perfil especial d'alumini,per a
protegir cantells de paviments
ceràmics, de longitud 250 cm,
alçària 16 mm, col.locat amb
ciment cola.

12,49 72,850 0,03485 909,90 94,76
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EY01ART1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

908,60 1,000 0,03486 908,60 94,79

E3152B10 ut Instal.lació de diposit
acumulador per contraincendis,
tot seguint el protocol
espefificat per l'empresa
fabricant del diposit.
Un cop excavat el fossat pel
diposi amb el talut a 45 º,
caldrà realitzar una solera per
l'implantació i suport del
diposit, abocat de formigó
pobre de aproximadament 50 cm i
sobre el formigó fresc es
colocarà el diposit, deixant
secar el formigó. Pel
lrebliment final del diposit
amb formigó serà necessari
previament omplir el diposit
fins a 1/3 de la seva
capacitat, deixant la
superficie superior llisa. Cal
protegir durant tot el procés
les boques i els elements
singulars. tot seguint les
indicacions de DF.

900,48 1,000 0,03487 900,48 94,83

EEKS3JS2 u Silenciador de cel·les amb
carcassa d'acer galvanitzat de
700 mm d'amplària, 600 mm
d'alçària i 900 mm de
llargària, amb 2 cel·les de
llana mineral, lames de 200 mm
de gruix i amb una separació
entre elles de 150 mm, cabal
d'are de 2000m3/h i atenuació
acústica de 17.7 dBA, col·locat

449,72 2,000 0,03488 899,44 94,86

EG151422 u Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada
superficialment

10,69 83,000 0,03489 887,27 94,89

EG4252JH u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

221,81 4,000 0,03490 887,24 94,92
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E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de
paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6

8,56 102,979 0,03491 881,50 94,95

EMD31490 U Kit central CR-G2 de 8 zones
(ampliable a 50 zones) + teclat
aut. Kit compost per central
CR-G2 de 8 zones, ampliable a
50 zones amb detectors
convencionals, detectors en BUS
o detectors via ràdio.
Incorpora el transmissor RTC.
Inclou també teclat LCD
ALA941008 .. Model ALA941001 de
Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i
funcionant

440,10 2,000 0,03492 880,20 94,98

EAQDUF19 ut PF-17.- Subministre i
col.locació de porta interior
de fusta, enrasada amb el
revestiment, de dimensions
98x230 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de
88x220 cm, i un gruix de 40 mm,
realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignifug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30
dB, acabat per les dues cares
amb un xapat amb melamina
imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de
premarcs de fusta de pi de 220
x 40mm, folrat de premarcs amb
cèrcols de fusta de dm xapada
amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma
al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, joc de
manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

877,60 1,000 0,03493 877,60 95,01

E8N9SJ1G m Remat de planxa d'acer plegada
amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim,
amb 2 plecs, per a safata,
col·locat amb fixacions
mecàniques

19,07 46,000 0,03494 877,22 95,04
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EP411244 m Cable coaxial amb conductor de
coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta
de coure / Pet més trena de
coure amb cobertura del 40% i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

1,42 617,000 0,03495 876,14 95,07

E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera de
16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm
de gruix, col·locat sense
adherir

4,97 176,200 0,03496 875,71 95,10

E614GPAE m2 CV4.- Paredó recolzat divisori
de 7.5 cm de gruix, de totxana
de 290x140x75 mm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

20,37 42,900 0,03497 873,87 95,13

EE41GU11 ut Remat xemeneia xapa
galvanitzada i lacada al forn
1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 150X60 cm i
de 50 cm d'alçada, submnistre i
col·loació de remat, fixació
segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de
tubs finals en la xemeneia, en
el cas que en la mateixa hi
hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del
producte lliurat pel fabricant
i instruccions de manteniment.

287,92 3,000 0,03498 863,76 95,16

EAQDU104 ut PA-R-1-105.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 105x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 105x240 cm formada amb
tauler de fusta de DM de 16 mm
de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

431,35 2,000 0,03499 862,70 95,19

EAVZK000 m Guies d'alumini per a persianes
enrotllables, col.locat amb
fixacions mecàniques. totalment
muntat i en funcionament.

7,17 120,000 0,03500 860,40 95,22
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E2RA8770 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de plàstic no
perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

36,54 23,430 0,03501 856,13 95,25

EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal
separat, sensibilitat de 0,03 A
a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani
o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables),
alimentació a 220-240 V a.c.,
amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la
bobina de dispar i el toroidal,
amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a
muntar en carril DIN
normalitzat, col·locat

213,24 4,000 0,03502 852,96 95,28

EG312644 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,55 239,000 0,03503 848,45 95,31

ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

32,58 26,000 0,03504 847,08 95,33

EEK11R07 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x125
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

36,74 23,000 0,03505 845,02 95,36

EP7ZJSS1 u Panell amb 12 connectors sc, de
fibra òptica multimode.

281,16 3,000 0,03506 843,48 95,39

EN4515A7 u Vàlvula de papallona
concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a
muntar entre brides, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi
(150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament
per motorreductor monofàsic
d'1/4 de volta, muntada
superficialment

210,51 4,000 0,03507 842,04 95,42
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E5ZD1G0D m Minvell encastat al parament,
de rajola ceràmica fina, de 14
cm d'alçada, col·locada amb
morter de ciment 1:6

9,01 92,920 0,03508 837,21 95,45

EG312686 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

15,33 54,000 0,03509 827,82 95,48

EEDE1JSA u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 4.5 a 5 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
190 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

826,21 1,000 0,03510 826,21 95,51

EP7311D2 u Presa de senyal de veu i dades,
de tipus universal, amb
connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu
mitjà, encastada

17,55 47,000 0,03511 824,85 95,54

E2R54239 M3 Transport de residus a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre
de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega i la
descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a
l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les
taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i
neteja de la zona de treball.

5,20 157,950 0,03512 821,34 95,56

EFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 19 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,16 114,000 0,03513 816,24 95,59

E4D15A25 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a
pilars de secció circular de 30
cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a
5 m

14,89 54,600 0,03514 812,99 95,62
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EEKP2JS3 u Comporta tallafocs per a
conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre col·locada
entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120,
amb rearmament manual. 

202,22 4,000 0,03515 808,88 95,65

EF5B76B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4
´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

16,84 48,000 0,03516 808,32 95,68

E443512D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

1,81 440,942 0,03517 798,11 95,70

E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1,91 417,450 0,03518 797,33 95,73

EP7Z6529 u Safata extraïble de xapa d'acer
per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació
frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària,
per a una càrrega màxima de 25
kg i una fondària de 800 mm,
fixada mecànicament

130,99 6,000 0,03519 785,94 95,76

EG4253JH u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

194,76 4,000 0,03520 779,04 95,78

E5Z2FU10 m2 Solera amb placa de ciment
portland amb additius i
materials de reomplert, acabada
a dues cares amb malla de fibra
de vidre, de 15 mm de gruix,
tallat a mida , col·locat amb
fixacions mecàniques

24,30 31,960 0,03521 776,63 95,81
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E2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,64 19,098 0,03522 776,14 95,84

E761800A m2 Membrana de densitat
superficial 1.8 kg/m2 i gruix
1.5 mm, d'una làmina d'etilè
propilè diè (EPDM), col·locada
adherida

24,25 31,960 0,03523 775,03 95,86

K21647U1 m2 Enderroc de paret de tancament
de maó calat de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

26,28 29,440 0,03524 773,68 95,89

EM243JS1 U Detector de flux tipus paleta
amb retard de fins a 90 segons
dos contactes NA/NC, de 2 1/2´´
DN 63 mm de diàmetre, per a una
pressió màxima de treball de 31
bar.

192,37 4,000 0,03525 769,48 95,92

ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

16,67 46,000 0,03526 766,82 95,94

EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de
derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu
mitjà, encastada

20,12 38,000 0,03527 764,56 95,97

EG415F9F u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

47,72 16,000 0,03528 763,52 96,00
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KM112JSS u Detector de doble tecnologia
òptic de fum i temperatura
direccionable, algorítmic, amb
traçabilitat integrada amb
sirena i dispositiu visual
d'alarma certificat EN54-23.
Sensor òptic d'alt rendiment
que utilitza la tecnologia de
dispersió de llum dissenyat per
obtenir la màxima sensibilitat
de detecció de fums que
conjuntament amb la sonda
tèrmica de grau de detecció A2
formen un detector vàlid en
totes les aplicacions de
detecció de fum. Les seves
condicions algorítmiques poden
filtrar les alarmes no
desitjades i millorar el
rendiment. Incorpora cargol de
seguretat que bloqueja el cap a
la base per prevenir el
desmuntatge no autoritzat del
detector, amb base per
encastar, encastat, programat i
funcionant.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +
50ºC
Màxima humitat: 95% Sense
condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de
1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm): ø 95 x 54.5
(Al)
So i volum: 3 modes de sons
configurables des de la
central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una
mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5,
7, 17 & 23
Certificats: EC Nº
0356-CPR-0407
Declaració de prestacions:
PFD-CPR-0088

125,85 6,000 0,03529 755,10 96,02

EG5A8222 u Transformador d'intensitat amb
una relació de transformació de
50/5 A, una potència de 2.5 VA,
de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

25,12 30,000 0,03530 753,60 96,05
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ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

31,22 24,000 0,03531 749,28 96,07

EEDE1JS1 u Unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de
potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de
50 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, R410
A, col.locada

747,76 1,000 0,03532 747,76 96,10

ED35JS06 u Pericó sifònic i tapa
registrable, de 90x90x11
0 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de
formigó armat

373,27 2,000 0,03533 746,54 96,13

EAQDU105 ut PA-R-1-160.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 160x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents
de 160x240 cm formada amb
tauler de fusta de DM de 16 mm
de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra
superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

746,37 1,000 0,03534 746,37 96,15
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E8KA1U52 m Formació de remat de coronament
realitzat amb xapa d'acer
galvanitzat en fred de 1,5 mm
de gruix de 45 a 55 cm
d'amplada, acabat lacat al forn
color a escollir per la DF, amb
4 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5
mm, amb una lámina
impermeabilitzant col.locada
sobre tauler de fusta de DM de
25 mm de gruix, fixada a
parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls. Elaborada en taller.
La junta horitzontal entre
xapes es colocaran un perfil en
Z, per tal d'evitar l'entrada
d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a
l'obra.

163,53 4,500 0,03535 735,89 96,18

K213UK01 ut Realització de cata de per
detecció de serveis de 60x60 cm
per 100 cm de fondaria, per
localització dels serveis
públics, amb mitjans manuals i
mitjans mecanics de petites
dimensions, inclou el recull de
dades, seguint les indicacions
de la DF. Inclou el tapat
posterior i la recollida de
restes de runa.

243,85 3,000 0,03536 731,55 96,20

EAQDU100 ut PA-R-1-45.- Subministre i
col.locació d'armari de
dimensions 45x240 cm, armari
amb fons i laterals amb fusta
de DM de 12 mm de gruix acabat
amb melamina blanca i pporta
d'armari d'una fulla batent de
45x240 cm formada amb tauler de
fusta de DM de 16 mm de gruix
acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de
balda i barra superior i
calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

363,10 2,000 0,02537 726,20 96,23
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EAM1UV01 ut PV-01.- Subministre i
col.locació de conjunt de
tancament recepció dels
Allotjaments, de dimensions
totals 200x190 cm, format per
un tancament fix de vidre 6+6
mm, de 200x140 cm, col.locat
amb silicona, sobre estructura
oculta de perfils en U d'acer
inoxidable, i tancament
interior amb reixa anti -
intrusió d'acer lacat, color a
escollir per DF, amb torn
motoritzat amb clau interior
recepció.
Inclou la formació de taulell
de recepció amb fusta massisa
de mateix color i to que el
revestiment de la pared, acabat
envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de
estructures de suport,
premarcs, ferratges, guies de
guiatge de la persiana i tots
els elements necessaris. 
Totalment acabada i muntada en
obra segons plànols de projecte
i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

720,53 1,000 0,02538 720,53 96,25

EE52Q12A m2 Formació de conducte
rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.6 mm,
amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

31,32 23,000 0,02539 720,36 96,28

EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb
rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada
superficialment

22,36 32,000 0,02540 715,52 96,30

E7CPUA01 ut Subministre i col.locació de
porta amb realitzat amb el
mateix panell absorbent,
plancha perforada prelacada i
llana de roca amb vel protector
interior, de 50 mm gruix, de
dimensions de pas de 90x210 cm,
amb material auxiliar de
col·locació, tot el conjunt
acabat pintat color a escollir
per DF.segons projecte.

715,18 1,000 0,02541 715,18 96,32

ENL1A146 u Bomba circuladora de rotor
humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades
d'1´´ (diàmetre nominal 15 mm),
pressió màxima 0.6 bar, cabal
màxim 3 m3/h, cos de la bomba
de bronze, motor monofàsic de
230 V de tensió d'alimentació i
90 W de potència amb regulació
de 3 velocitats, grau de
protecció IP44, muntada entre
tubs

354,01 2,000 0,02542 708,02 96,35
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EEKDA73G u Regulador de flux rectangular
d'acer lacat, de 200x100 mm,
regulació volumètrica, aletes
múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

24,41 29,000 0,02543 707,89 96,37

EFB1C625 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

33,46 21,000 0,02544 702,66 96,40

EG2DCGK7 m Safata metàl·lica de xapa llisa
amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb
elements de suport

43,72 16,000 0,02545 699,52 96,42

EY01ACM1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

698,92 1,000 0,02546 698,92 96,45

EY01ARM1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

698,92 1,000 0,02547 698,92 96,47

EB14UAA1 ut Subministre i col.locació
d'escala de gat per manteniment
de coberta, formada per graons
amb rodó massís de ferro de
200x400x15mm col.locats cada 25
cm, fixats mecànicament a
l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella,
iniciant-se a 250cm del terra.
per salvar una alçada total de
2500 mm, més 1000 mm de barana
de protecció. Inclou protecció
amb rodó massís de ferro de
15mm de gruix així com resta
d'accessoris i elements
necessaris per tal de deixar
l'escala perfectament acabada i
col.locada. Tot segons detalls
de projecte. Comprobació de
mides a obra.

697,33 1,000 0,02548 697,33 96,49
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EAQDUF22 ut PV-02.- Subministre i
col·locació de tancament
interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat
de 147x300 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per
l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. No inclou
el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

694,89 1,000 0,02549 694,89 96,52

ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

23,55 29,000 0,02550 682,95 96,54

EG41D5PM u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i
bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

340,94 2,000 0,02551 681,88 96,56

EG426BJK u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

340,43 2,000 0,02552 680,86 96,59
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EG426CJK u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

340,43 2,000 0,02553 680,86 96,61

E83KPL13 ut FF06.- Paviment amb tarima de
Làrix de la fusteria FF06,
dimensions 240x95 cm, realitzat
amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de
secció, fixada amb grapes
ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi
tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4. inclou la
formació de remat del paviment
del balcó, amb taulell tricapa
de làrix.
Inclou rastrell amb pendent
68/45x45 mm de fusta de pi
tractat a l'autoclau i tauler
OSB de 15 mm de gruix com a
solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per
a classe d'us 3 amb Corpofen i
2 capes de lasur base aigua a
la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i
indicacions de la DF.

675,97 1,000 0,02554 675,97 96,63

E8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

4,79 140,670 0,02555 673,81 96,66

EG675212 u Marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa
universal, d'1 element, amb
bastidor per a caixa universal,
preu mitjà, col·locat

4,19 160,000 0,02556 670,40 96,68

EG621G92 u Commutador, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

10,93 61,000 0,02557 666,73 96,70

EG41D5PL u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i
bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

329,02 2,000 0,02558 658,04 96,73

EE44CJS2 m Tub flexible amb conducte
circular aïllat
d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de
vidre, de 203 mm de diàmetre de
45 micra de gruix, col·locat

11,80 55,200 0,02559 651,36 96,75
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EEK11R09 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x125
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

53,94 12,000 0,02560 647,28 96,77

EF11HB22 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior
especificat=88.9 mm i DN=80
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

64,50 10,000 0,02561 645,00 96,79

E22412U1 m2 Repàs de sols i parets de
rases, pous i recalçats fins a
2,5 m de fondària

9,81 65,440 0,02562 641,97 96,82

E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè
de 100 μm i 96 g/m2, col·locada
no adherida

1,36 470,960 0,02563 640,51 96,84

EG51UD01 u Equip de comptatge per a
subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en
reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura
directa, col·locat en CPM

639,06 1,000 0,02564 639,06 96,86

EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

13,14 48,200 0,02565 633,35 96,88

E31DC1U1 m2 Encofrat amb taulons de fusta
per a rases i pous de
fonaments, realitzat per
batatges segons indicacions de
DF

21,16 29,675 0,02566 627,92 96,90

E24120AA m3 Transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

6,70 93,072 0,02567 623,58 96,92

E7C29461 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29
i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i cantell
encadellat, col·locada sense
adherir

6,49 94,500 0,02568 613,31 96,95

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 161Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EN911157 u Vàlvula de seguretat d'apertura
progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N,
de preu alt, muntada
superficialment

121,58 5,000 0,02569 607,90 96,97

EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,09 85,600 0,02570 606,90 96,99

EP4229K6 m Cable de parells per a
instal·lacions telefòniques, de
25 parells, per a instal·lació
interior, aïllament de
polietilè i coberta de
poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, conductor de
coure rígid de 0.51 mm de
diàmetre, amb presa de terra,
col·locat en canal o safata

5,44 110,000 0,02571 598,40 97,01

EEK11R12 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de
12300x100 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el
bastiment

594,08 1,000 0,02572 594,08 97,03
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EAF7AB02 ut FE.07.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x232
cm, formada per una porta d'una
fulla oscilo-batent, de fulla
oculta, de dimensions 100x232
cm.

La balconera estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,

591,62 1,000 0,02573 591,62 97,05
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decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

EG312656 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

5,52 106,000 0,02574 585,12 97,07

E38515H9 m2 Realització d'encofrat
provisional per rases i demés
elements de fonamentació amb
perfils preformats de xapa
metalica, inclou apuntalament
necessari, tornapuntes,
fustes,, i el necessàri per
deixar l'unitat acabada.

24,36 24,000 0,02575 584,64 97,09

EN315727 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

13,42 43,000 0,02576 577,06 97,11

EMD11BFB U Detector magnètic amb
microprocessador digital i
contacte magnètic de porta /
finestra. Per finestres,
portes, parets i sostres.
Sensor piezoelèctric encapsulat
bi-morf. Alimentació: De 9 a
16Vcc. Consum (típic): 7,5mA.
Carcassa ABS resistent al foc.
Dimensions: 25 x 28 x 95mm
(detector), 10 x 12 x 58mm
(imant). Certificat EN50131:
Grau 3, ref ALA953915 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant.

20,38 28,000 0,02577 570,64 97,13
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EED5MJS6 U Amortidor metàl·lic de molla,
de 195x82x127 mm, de 40 kg de
càrrega mínima i 100 kg de
càrrega màxima, format per
molla d'acer d'alta resistència
acabat amb pintura epoxi color
blau, cassoletes metàl·liques
adherides mitjançant doble
sistema de seguretat per pilons
interns i massilla
viscoelàstica, peça interna de
polietilè i base metàl·lica en
tots dos extrems amb orificis
oberts, muntat en terra,
bancada o estructura. Inclús
accessoris de muntatge.

14,15 40,000 0,02578 566,00 97,15

E9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó
AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,60 217,320 0,02579 565,03 97,17

EEKPG611 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm
d'amplària i 400 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

279,82 2,000 0,02580 559,64 97,19

EG482325 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 25 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN

279,06 2,000 0,02581 558,12 97,21
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EAF7AB03 ut FE.12.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x210
cm, formada per una balconera
d'una fulla oscilo-batent, de
fulla oculta, de dimensions
100x210 cm.

La balconera estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,

554,99 1,000 0,02582 554,99 97,22
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decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

E8KA1U51 m Xapa perforada de remat d'acer
galvanitzat en fred de 2,0 mm
de gruix de 25 a 35 cm
d'amplada, acabat lacat al forn
color a escollir per la DF, amb
4 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5
mm, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls. Elaborada en taller.
La junta horitzontal entre
xapes es colocaran un perfil en
Z, per tal d'evitar l'entrada
d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a
l'obra.

98,34 5,640 0,02583 554,64 97,24

E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació,
en peces formigonades ´´in
situ´´, amb planxa de
poliestirè expandit (EPS), de
20 mm de gruix

10,63 51,754 0,02584 550,15 97,26

EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades,
de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o
bastidor

17,11 32,000 0,02585 547,52 97,28
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EG4S2221 u Transformador d'intensitat per
a diferencials amb sensibilitat
de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre
interior, fins a 500 A
d'intensitat nominal i
subjectat amb cargols

136,13 4,000 0,02586 544,52 97,30

EN317727 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

25,75 21,000 0,02587 540,75 97,32

EG11CDU2 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada
superficialment

539,38 1,000 0,02588 539,38 97,34

EF5J1JS1 u Kit de connexió de tub de coure
per a línies frigorífiques, per
a un sistema d'instal·lació de
3 tubs, potència màxima dels
equips > 56 kW, format per una
derivació per a la línia de
gas, una derivació per a la
línia de descàrrega de gas i
una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments
tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

268,91 2,000 0,02589 537,82 97,36

EMD11BFA U Detector volumetric Doble
Tecnologia Grau 2. Els
detectors de moviment TRITECH
BLUE LINEGEN2 utilitzen una
combinació de tecnologies de
detecció per infrarojos passius
(PIR) i microones amb
processament avançat de
senyals. Zona d'angle zero i
abast de cobertura de 12 x 12
m. Inclou detector + 2
ancoratges + 2 cargols + 21
Subjectacables. El LED d'alarma
visible des de l'exterior es
pot desactivar després de la
instal•lació. Certificat
EN50131, Grau 2. Classe
Ambiental II .. Model ALA022905
de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i
funcionant.

28,21 19,000 0,02590 535,99 97,37

E8985BN0 m2 Pintat de parament vertical
d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

11,92 44,930 0,02591 535,57 97,39

ED353JS2 u Pericó escomesa amb comptador
calibre 30,tapa
regist.,100x40x40cm de mides
interiors.

266,89 2,000 0,02592 533,78 97,41
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EY01ACS1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

528,30 1,000 0,02593 528,30 97,43

ENF11C10 u Vàlvula reguladora termostàtica
per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions
roscades de 20 mm de diàmetre
nominal, muntada

104,46 5,000 0,02594 522,30 97,45

EEKDAJS1 u Regulador de flux rectangular
d'acer lacat, de 600x300 mm,
regulació volumètrica, aletes
múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

104,41 5,000 0,02595 522,05 97,46

EG151212 u Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada
superficialment

8,96 58,000 0,02596 519,68 97,48

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

1,24 418,640 0,02597 519,11 97,50

ED7FR513 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

64,51 8,000 0,02598 516,08 97,52

EG4253JK u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

256,64 2,000 0,02599 513,28 97,54

F96AUU01 m Vorada de xapa d'acer
galvanitzat, recte, de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de
formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a
compressió

36,62 14,000 0,02600 512,68 97,55
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EN744C17 u Vàlvula reductora de pressió
amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i
muntada superficialment

31,56 16,000 0,02601 504,96 97,57

EG415FJD u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

83,64 6,000 0,02602 501,84 97,59

EEK11R08 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x125
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

41,52 12,000 0,02603 498,24 97,61

EEKP4911 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm
d'amplària i 550 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

248,50 2,000 0,02604 497,00 97,62

EN4226B7 u Vàlvula de papallona
concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre
brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament
per palanca, muntada
superficialment

62,00 8,000 0,02605 496,00 97,64

EP74JSS1 u Armari equipat per a sistemes
de transmissió de veu i dades,
de 12 unitats, amb capacitat
fins a 24 llocs de treball, per
a xarxa de categoria 6 U/UTP,
xassís rack 19´´, de
580x540x400mm aproximadament
(alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau,
col·locat

494,81 1,000 0,02606 494,81 97,66
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EG415FJC u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

82,24 6,000 0,02607 493,44 97,67

EN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, de 2´´1/2 de
diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament
de seient elàstic, muntada
superficialment

70,11 7,000 0,02608 490,77 97,69

E2RA8960 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,23 22,040 0,02609 489,95 97,71

EG41G1QP u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i
bloc de relès magnetotèrmic
estàndard integrat, de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

487,85 1,000 0,02610 487,85 97,72

EJ721JS1 u Equip d'ompliment de la
instal.lació amb grup
hidràulic, válvula de retenció,
válvules de bola, i dipòsit de
fibra mineral de 100 litres per
fluid caloportador amb
interruptor magnetic de nivell,
fixat i connectat.

487,83 1,000 0,02611 487,83 97,74

EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada
superficialment

15,73 31,000 0,02612 487,63 97,76

EEK11R17 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

160,95 3,000 0,02613 482,85 97,77
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EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de
10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia
de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de
suport intermig (separació < 15
m) i tesat

5,68 85,000 0,02614 482,80 97,79
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EAF3AL11 ut FE.09'.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x112
cm, formada per un tancament
fix de dimensions 100x112 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT,
compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació

160,61 3,000 0,02615 481,83 97,81
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electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EG48B44CJ1V4 u Protector per a sobretensions

permanents, tetrapolar (3P+N),
de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat. Article:
ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions
Permanents de SIMON

239,29 2,000 0,02616 478,58 97,82

E45CEVM1 m2 Increment per a realització
d'encofrat vist amb tauler de
fusta fenòlic de 10mm,
segellant les juntes entre
fenòlics amb silicona per a no
perdre lletada, s'inclou
tabiques vistes, també
matavius, goteró d'alçada
màxima de 1,5 cm, separadors
homologats, acabat lliscat amb
la adició de pols de quarç,
(4kg/m2), i el necessari per a
deixar la unitat acabada.

24,19 19,600 0,02617 474,12 97,84

EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment

11,01 43,000 0,02618 473,43 97,86

E8KA1026 m Escupidor format per una xapa
d'acer galvanitzat en fred de
1,5 mm de gruix, acabat lacat
al forn color a escollir per la
DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques
per una amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari
per a la seva correcta
execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i
acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es
comprovaran a l'obra.

36,94 12,800 0,02619 472,83 97,87

EG6115F0 u Caixa de mecanismes per a
paviment, de material plàstic,
rectangular, amb capacitat per
a 6 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble,
col·locada enrassada amb el
paviment

58,85 8,000 0,02620 470,80 97,89
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EEM93AD1 u Ventilador en línia per a
conducte circular amb cos
extraible de material plàstic
per a un diàmetre de 200 mm,
motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 150 W de
potència absorbida per a un
cabal màxim de 1060 m3/h,
nivell de pressió sonora de 35
a 40 dB(A), d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO
(UE) 327/2011, muntat en el
conducte

233,57 2,000 0,02621 467,14 97,90

E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal
exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

6,20 74,840 0,02622 464,01 97,92

EG3RJSS2 U Fixacio-terminal de terra per a
cable nu 50 mm2

3,53 129,000 0,02623 455,37 97,94

E7C9T8C4 m2 Aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035
W/mK i resistència tèrmica >=
1,714 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre, col·locada amb
fixacions mecàniques

16,26 27,760 0,02624 451,38 97,95

K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies
de formigó amb adhesiu de
resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

18,80 24,000 0,02625 451,20 97,97

EFQ33EEL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

17,98 25,000 0,02626 449,50 97,98

EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de
dutxa, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

29,90 15,000 0,02627 448,50 98,00

EG312634 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,67 165,000 0,02628 440,55 98,01

EP213241 u Equips d'alimentació per a
instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema
digital i cable coaxial i placa
de carrer amb teclat, per a una
tensió de 230 V, per a muntar
en paret o carril DIN,
col·locat

146,38 3,000 0,02629 439,14 98,03
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EEKPA311 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 600 mm
d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

218,90 2,000 0,02630 437,80 98,04

EB32U001 m2 Subministre i col.locació de
reixa realitzada per perfils
tubulars perimetrals de 50x50
mm, col.locats cada 60 cm,
acabat gelosia amb perfils en
''z'' de 50x2 mm, acabat amb
dues mans de pintura
antioxidant i dues d'acabat,
color a escollir per D.F.,
totalment acabada segons
plànols de projecte,
comprobació de mides a obra.

104,22 4,200 0,02631 437,72 98,06

EGD1322E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

33,65 13,000 0,02632 437,45 98,07

E225277F m3 Terraplenat i piconatge en
rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

15,38 28,400 0,02633 436,79 98,09

EG2DCGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa
amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb
elements de suport

27,03 16,000 0,01634 432,48 98,10

EG4W11A0 u Born de connexió per a
conductors flexibles de fins a
10 mm2 de secció, de 10 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

11,02 39,000 0,01635 429,78 98,12

EE42C814 m Conducte llis circular de
planxa d'acer inoxidable de 200
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm,
autoconnectable, muntat
superficialment

42,61 10,000 0,01636 426,10 98,13

EF5J1JS4 u Kit de connexió de tub de coure
per a línies frigorífiques, per
a un sistema d'instal·lació de
3 tubs, potència màxima dels
equips 28 a 56 kW, format per
una derivació per a la línia de
gas, una derivació per a la
línia de descàrrega de gas i
una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments
tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

141,63 3,000 0,01637 424,89 98,15
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ED35JS05 u Pericó de pas i tapa fixa, de
60x60x90 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

140,94 3,000 0,01638 422,82 98,16

EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a
armari de comunicacions rack
19´´, amb 2 ventiladors de
tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire
de 320 m3/h, amb termòstat i
pilot, col·locat

140,52 3,000 0,01639 421,56 98,18

EEKPA211 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 600 mm
d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

210,19 2,000 0,01640 420,38 98,19

E9UAUPR1 m Subminitre i col.locació de
perfil de remat L d'acer
inoxidable acabat polit, de
30x30 mm, col.locat de forma
invertida, per col.locar el
pelfut enbegut amb fixacions
mecàniques.

18,24 23,000 0,01641 419,52 98,21

EG1AJSS4 u Armari metàl·lic, en xapa
electrozincada, reforçat, per a
quadre de polsadors d'encesa
(12 unitats), en muntatge
superficial, per a 3 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per
filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x600x175 mm,
col·locat

209,28 2,000 0,01642 418,56 98,22

EPD1JUS1 u Pericó d’entrada de dimensions
de 400x400x600mm(llarg x ample
x fons), amb dos punts per a
l’estesa de cables situats 150
mm per sobre del fons, en
parets oposades, que suporten
una tracció de 5KN i tindrà la
forma normalitza. La tapa serà
de fundició. Instal·lada sobre
terra amb drenatge.

207,43 2,000 0,01643 414,86 98,23

EG1167U2 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 100 A, segons
esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada
superficialment

414,79 1,000 0,01644 414,79 98,25
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EP43JSS1 U Fuetó amb connectors rj45/rj45
amb cable utp categoria 6a de
1,5 metres de longitud.

5,53 75,000 0,01645 414,75 98,26

E55112C1 u Claraboia circular fixa de 2
làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de diàmetre 120 cm
amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions
mecàniques

414,49 1,000 0,01646 414,49 98,28

EG638156 u Presa de corrent de tipus
modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor

9,78 42,000 0,01647 410,76 98,29

KM31261J u Extintor manual de pols seca
polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

51,33 8,000 0,01648 410,64 98,31

EG312366 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

5,23 78,000 0,01649 407,94 98,32

E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

11,78 34,480 0,01650 406,17 98,33

EABGMU10 ut FX-02.- Subministre i
col·locació de porta metàl.lica
de dimensions de 142x200 cm de
dues fulles batents, formada
amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop, amb clau, acabat
esmaltat color escollir per DF,
totalment col·locada i muntada.

405,29 1,000 0,01651 405,29 98,35

EEKDAA5G u Regulador de flux rectangular
d'acer lacat, de 300x150 mm,
regulació volumètrica, aletes
múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

28,88 14,000 0,01652 404,32 98,36

ED352566 u Pericó de pas, de 60x60x60 cm
de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

134,11 3,000 0,01653 402,33 98,37
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EG41E4QN u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 125 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i
bloc de relès magnetotèrmic
estàndard integrat, de 25 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

401,53 1,000 0,01654 401,53 98,39

EG415FJB u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

80,07 5,000 0,01655 400,35 98,40

EG415D97 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

39,99 10,000 0,01656 399,90 98,42

EG415FJH u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

99,14 4,000 0,01657 396,56 98,43

E652UT05 m2 Formació de sandwich en cel ras
inclinat per formació balcó
Planta Primera, realitzat amb
de plaques de guix laminat per
exterior format per estructura
senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de
100 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa a cada
cara, placa de ciment portland
amb additius i materials de
reomplert, acabada a dues cares
amb malla de fibra de vidre, de
15 mm de gruix,, fixades
mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <=
0.032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft. tot
segons projecte

61,86 6,400 0,01658 395,90 98,44
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EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al
comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2
a 200 lux, temporitzador,
intensitat dels contactes per
cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió

98,31 4,000 0,01659 393,24 98,46

EEKP4411 u Comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm
d'amplària i 300 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
La comporta tallafocs serà Ei
120, amb rearmament manual. 

195,78 2,000 0,01660 391,56 98,47

EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 64 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,94 43,300 0,01661 387,10 98,48

EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 25 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,70 50,000 0,01662 385,00 98,50

K2191305 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,36 86,440 0,01663 376,88 98,51

EEK11R21 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1700x600
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

374,03 1,000 0,01664 374,03 98,52

EEK11R11 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 7500x100
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

372,81 1,000 0,01665 372,81 98,54
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EG22HA15 m Tub flexible corrugat de
plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

2,82 132,000 0,01666 372,24 98,55

EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment

4,91 75,000 0,01667 368,25 98,56

EFR11412 m Recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades d'alumini,
de 100 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

16,71 22,000 0,01668 367,62 98,57

EP271D03 m Cable per a transmissió
telefònica, de 4 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada
un i col·locat en tub

3,31 111,000 0,01669 367,41 98,59

EY01ARI1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

363,44 1,000 0,01670 363,44 98,60

EF5J1JS2 u Kit de connexió de tub de coure
per a línies frigorífiques, per
a un sistema d'instal·lació de
3 tubs, potència màxima dels
equips <= 28 kW, format per una
derivació per a la línia de
gas, una derivació per a la
línia de descàrrega de gas i
una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments
tèrmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil·laritat

120,87 3,000 0,01671 362,61 98,61

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

40,16 9,000 0,01672 361,44 98,62
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EG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura
del tipus TMF1 per a
subministrament individual
superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de
20,78 kW, tensió de 400 V,
corrent fins a 30 A, format per
conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 540x810x171 mm,
amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 30 A
d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial,
col·locat superficialment

356,19 1,000 0,01673 356,19 98,64

EG5AEA22 u Transformador d'intensitat amb
una relació de transformació de
200/5 A, una potència de 15 VA,
de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

44,52 8,000 0,01674 356,16 98,65

EH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i
estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

118,50 3,000 0,01675 355,50 98,66

EG4W11B0 u Born de connexió per a
conductors flexibles des de 4
fins a 16 mm2 de secció, de 12
mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

11,81 30,000 0,01676 354,30 98,67

EG482355 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN

353,42 1,000 0,01677 353,42 98,68

EJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural,
muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de
3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

176,64 2,000 0,01678 353,28 98,70

EM243A2B u Ruixador automàtic de paret, de
bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de
1/2´´ de diàmetre i muntat en
canonada

23,41 15,000 0,01679 351,15 98,71
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EG22H915 m Tub flexible corrugat de
plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

2,34 150,000 0,01680 351,00 98,72

E5Z1FP01 m2 Formació de pendents amb
formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5
R, de 5 cm de gruix mitjà

8,81 39,800 0,01681 350,64 98,73

EY01ACV1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

349,46 1,000 0,01682 349,46 98,75

ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb
tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

15,84 22,000 0,01683 348,48 98,76
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EASAEI11 ut P-04rf.- Subministre i
col.locació de conjunt de porta
tallafocs metal·lica batent,
homologada ei2 60-c5, per un
pas de 70x155 cm, d'una fulla
batent de 70x155 cm, acabada
pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug;
premarc d'acer galvanitzat
fixat al paviment i forjat;
marc obert de xapa d'acer
galvanitzat de 1,20 mm de
gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de
manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejada,
totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada
i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols
de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

347,95 1,000 0,01684 347,95 98,77

EG41D5RL u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat
a 80 A, amb 4 pols i 4 relès i
bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

345,62 1,000 0,01685 345,62 98,78

EM9AU001 u Comptador de llamps amb
registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de
corrent, muntat en el cable
conductor de la instal·lació
del parallamps

338,01 1,000 0,01686 338,01 98,79

EG315686 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

18,71 18,000 0,01687 336,78 98,80
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EAF3AL08 ut FE.08.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x130
cm, formada per una finestra
d'una fulla oscilo-batent de
dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla
oculta, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa

336,32 1,000 0,01688 336,32 98,82
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càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les
bisagres, serà el mateix color
que la fusteria. No s'inclou el
vidre.

E867FE03 m2 Subministre i col.locació de
sistema integral de revestiment
de parets amb revestiment tipus
hpl (high pressure laminated
), ´´panell serigrafiat´´ amb
texte a facilitar per
administració, realitzat amb
revestiment fenòlic de 10 mm de
gruix, amb acabat color a
escollir per df, segons carta
de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal,
rebaixos per superposició i
acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou
visellat de totes les
cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions
del material. fixació mecànica.
inclou enllatat amb rastrells
de hpl de color negre,
disposició de panells, tant
verticals com horitzontals,
segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

167,34 2,000 0,01689 334,68 98,83
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EMD31442 U Mòdul GSM / GPRS per a central
CR-G2 .. ´´És endollable a la
placa central i permet al
sistema comunicar-se a través
de xarxes GPRS / GSM per
reportar, controlar i
programar. Podeu enviar
esdeveniments a la CRA a través
dels canals de GSM veu, SMS o
GPRS. Els esdeveniments poden
ser enviats en format SIA / IP,
SIA o Contact ID. Amb el mòdul
GSM / GPRS, els usuaris finals
poden controlar el sistema amb
les tecles DTMF del telèfon,
mitjançant missatges SMS o
mitjançant l'aplicació per
smartphone.
A més, els usuaris poden rebre
missatges del sistema en temps
real així com SMS, missatges de
veu i correus electrònics.
certificat EN50131 Grau 2.
´´.Model ALA941018 de Plana
Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa
addicional de 3 m per mòdul GSM
/ GPRS. . Model ALA940108 de
Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i
funcionant.

166,66 2,000 0,01690 333,32 98,84

E55112A1 u Claraboia circular fixa de 2
làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de diàmetre 100 cm
amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions
mecàniques

333,08 1,000 0,01691 333,08 98,85

EMD6JSS1 m Mànega Alarma blindada 2 + 4
fils LSOH (Rotllos 100m) ..
Mànega de Cable lliure
d'halògens constituït per
conductors de coure flexibles
de seccions combinades aïllats
en polietilè. Formada per 2 x
Conductors 0,75mm2, 4 x
conductors 0,22mm2.Conductors
cablejats. Apantallat al
conjunt amb cinta Alumini /
polièster i drenatge de coure
estanyat. Coberta exterior de
poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De
Seguretat (alarmes) i
Aplicacions de telefonia i
intercomunicació. On sigui
necessari protecció enfront de
sorolls elèctrics .. Model
CAB000124 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant

0,71 459,000 0,01692 325,89 98,86
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ED7FR413 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

49,54 6,500 0,01693 322,01 98,87

EE41GU10 ut Remat xemeneia xapa
galvanitzada i lacada al forn
1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 120X150 cm i
de 50 cm d'alçada, submnistre i
col·loació de remat, fixació
segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de
tubs finals en la xemeneia, en
el cas que en la mateixa hi
hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del
producte lliurat pel fabricant
i instruccions de manteniment.

319,42 1,000 0,01694 319,42 98,88

EH12JSS4 u Lluminaria aplic exterior
led,12W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,480lm,munt.superf.par
ed.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble
Cara

63,22 5,000 0,01695 316,10 98,89

EN316727 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada
superficialment

18,53 17,000 0,01696 315,01 98,91

EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
22 mm de diàmetre nominal, de
1.2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

14,16 22,000 0,01697 311,52 98,92

E222JSS1 M3 Excavació de rases i pous de
1,5 metres de profunditat com a
màxim en terreny de qualsevol
tipus amb mitjans mecànics, i
càrrega mecànica sobre camió i
transport deposin de residus.

15,51 20,000 0,01698 310,20 98,93
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EG415FJK u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

153,69 2,000 0,01699 307,38 98,94

EFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 19 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

6,96 44,000 0,01700 306,24 98,95

EEK11R05 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3900x200
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

305,10 1,000 0,01701 305,10 98,96

ED35JS01 u Pericó de peu de baixant i tapa
fixa amb junta elastomérica, de
45x45x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

101,27 3,000 0,01702 303,81 98,97

ED15J871 m Conducte de ventilació de tub
de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

20,22 15,000 0,01703 303,30 98,98

EJ13B71G u Lavabo per a fixar sota taulell
de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior,
fixat sota taulell

151,11 2,000 0,01704 302,22 98,99

EG2C3E42 m Safata aïllant sense halògens
llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports
horitzontals

50,37 6,000 0,01705 302,22 99,00

E225JSS1 M3 Emplenat de forats de rases i
aplanat del terreny de la zona
de les arquetes, amb mitjans
mecànics i terres adequades.

21,57 14,000 0,01706 301,98 99,01

EG4ZJSS3 u Repartidor modular 4P 50A
col·locada

60,30 5,000 0,01707 301,50 99,02
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E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

10,53 28,400 0,01708 299,05 99,03

EE44CJS3 m Tub flexible amb conducte
circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de
vidre, de 127 mm de diàmetre de
45 micra de gruix, col·locat

9,27 31,500 0,01709 292,01 99,04

EEVC0407 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR.
ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA
0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60
ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS
10. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT
I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

291,50 1,000 0,01710 291,50 99,05

ED51LDJ1 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm
de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada
fixacions mecàniques

36,25 8,000 0,01711 290,00 99,06

EG415FJJ u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

144,80 2,000 0,01712 289,60 99,07

E7C29654 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), de 60
mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,935
i 1,765 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell
recte, col·locada amb fixacions
mecàniques

9,05 31,960 0,01713 289,24 99,08

EJ12L8JP u Plat de dutxa rectangular de
material acrílic, de 1800x800
mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el
paviment

288,12 1,000 0,01714 288,12 99,09

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 190Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EEVG1651 u Comptador de calories de tipus
compacte, per a un cabal
nominal de 2,5 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de
20 mm de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 3/4'', per
a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament
continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i
llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat
per a emmagatzemar les lectures
dels últims 12 mesos, bateria
de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal
i amb totes les connexions
fetes

287,75 1,000 0,01715 287,75 99,10

EEM93451 u Ventilador en línia per a
conducte circular amb cos
extraible de material plàstic
per a un diàmetre de 125 mm,
motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 35 W de
potència absorbida per a un
cabal màxim de 370 m3/h, nivell
de pressió sonora de 30 a 35
dB(A), muntat en el conducte

143,54 2,000 0,01716 287,08 99,11

EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un
element, preu mitjà, encastada

1,75 160,000 0,01717 280,00 99,12

EG415DJC u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

69,71 4,000 0,01718 278,84 99,13

E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,77 156,163 0,01719 276,41 99,14

E2RA8890 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,76 10,660 0,01720 274,60 99,15

E5ZHBDJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de
diàmetre 110 mm amb tapa plana,
col·locada amb fixacions
mecàniques

38,91 7,000 0,01721 272,37 99,16
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EEV32JS3 u Interfaz d'integració, per a
cortina d'aire compatible amb
unitats exteriors de R-410A i
R-32, instal·lat i connectat.

271,00 1,000 0,01722 271,00 99,17

E9GZA524 m Tall amb serra de disc en
paviment de formigó per a
formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

6,28 43,000 0,01723 270,04 99,18

EG63815J u Presa de corrent de tipus
modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor

9,63 28,000 0,01724 269,64 99,19

EG11CD62 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada
superficialment

265,30 1,000 0,01725 265,30 99,19

EGE3JSS1 u Dispositiu sensor d'injecció
zero a la xarxa per a inversors
d'autoconsum trifàsics. A més
monitoritza tots els paràmetres
de la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el
Reial Decret 900/2015 sobre
autoconsum, en què es prohibeix
l'abocament a xarxa., amb part
proporcional d'accessoris i
elements d'acabat, col·locat

262,76 1,000 0,01726 262,76 99,20

EFQ33E7L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

11,94 22,000 0,01727 262,68 99,21

ED353JS1 u Pericó d'escomsa d'incendis D40
i tapa registrable, de
100x40x40cm cm de mides
interiors

260,67 1,000 0,01728 260,67 99,22

E2RA8680 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,26 9,880 0,01729 259,45 99,23
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EEK11R06 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 6000x75
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

259,22 1,000 0,01730 259,22 99,24

EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de
28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat
superficialment

12,95 20,000 0,01731 259,00 99,25

EEK11R20 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1800
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

255,97 1,000 0,01732 255,97 99,26

EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de
planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment

16,53 15,000 0,01733 247,95 99,27

EP4A1411 m Cable de fibra òptica per a ús
interior, amb 4 fibres del
tipus multimode 50/125,
estructura interior multitub
(estructura ajustada),
protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

4,49 55,000 0,01734 246,95 99,27

EH12JSS2 u Lluminària LED Lineal de
superfície 300 mm,10W, 900Lm,
amb cos principal fabricat en
alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90
PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz):
50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40
ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90
Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50
High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

30,84 8,000 0,01735 246,72 99,28
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E8J1316N m Coronament de parets de 13 a
17,5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat
fi, de color vermell,
col·locada amb morter de ciment
1:8 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

14,82 16,200 0,01736 240,08 99,29

EG42JCKK u Bloc diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma
industrial, de fins a 63 A
d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A de
desconnexió fix selectiu, temps
de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

235,42 1,000 0,01737 235,42 99,30

EEK11R04 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x200
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

233,90 1,000 0,01738 233,90 99,31

EG31F146 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

0,88 265,000 0,01739 233,20 99,32

EJ1AB21N u Abocador de porcellana
esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

115,65 2,000 0,01740 231,30 99,32

EJ46U010 u Barra mural recta per a bany
adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

76,78 3,000 0,01741 230,34 99,33

EG312636 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

2,52 90,000 0,01742 226,80 99,34

EP7ZJSS2 U Plafó guiacables 1 unitat amb
tapa 1h color negre, instal•lat
i comprovat.

17,23 13,000 0,01743 223,99 99,35

EEV28030 u Presòstat per liquids, amb
accessoris de muntatge, muntat
i connectat

219,45 1,000 0,01744 219,45 99,35
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E4D15B25 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a
pilars de secció circular de 35
cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a
5 m

14,60 14,902 0,01745 217,57 99,36

E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

1,72 125,222 0,01746 215,38 99,37

EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM
amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C,
roscat

26,91 8,000 0,01747 215,28 99,38

EEK11R19 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1200x400
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

211,76 1,000 0,01748 211,76 99,38

EE41GU12 ut Remat xemeneia xapa
galvanitzada i lacada al forn
1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 50X50 cm i
de 50 cm d'alçada, submnistre i
col·loació de remat, fixació
segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de
tubs finals en la xemeneia, en
el cas que en la mateixa hi
hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del
producte lliurat pel fabricant
i instruccions de manteniment.

209,17 1,000 0,01749 209,17 99,39

EP263340 u Derivador de comunicació audio
i video amb sistema digital i
cable coaxial per a distribució
en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas,
col·locat

52,01 4,000 0,01750 208,04 99,40

ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de
32 mm de diàmetre nominal i
Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu
de buidat, instal·lada i
ajustada

101,69 2,000 0,01751 203,38 99,41
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E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb
pintura al dissolvent de
resines de pliolite, amb una
capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis

7,29 27,750 0,01752 202,30 99,41

EMD31489 U Mòdul expansor de 8 zones
cablejades convencionals per
CR-. Fins a 3 expansors de 8
zones poden ser afegits al
sistema de seguretat CR-G2.
Compleix amb la certificació
EN50131 Grau 2 ..Model
ALA941033 de Plana Fabrega o
equivalent. Inclou caixa amb
tamper per a accessoris i
expansors. Caixa de plàstic amb
tamper per instal•lar
accessoris i expansors del
sistemaCR-G3. Dimensions: 150 x
192 x 59 mm .. Model ALA941027
de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i
funcionantt

49,97 4,000 0,01753 199,88 99,42

EH2LJSS1 u Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma
circular, 21 W de potència,
òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de
sortida 1691 lm/W, color
840/4000k, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i metacril·lat
amb difusor opal especial led y
reflector metal·lizat brillant
i grau de protecció IP44,
encastat.

49,95 4,000 0,01754 199,80 99,43

EP12JSS7 U Amplificador FI 950 ... 2150
MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124
dBuV.

99,41 2,000 0,01755 198,82 99,43

EEK11R13 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4500x75
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

198,17 1,000 0,01756 198,17 99,44

EN216427 u Vàlvula de soleta manual amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´,
16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

39,31 5,000 0,01757 196,55 99,45

EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 9 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,97 24,600 0,01758 196,06 99,45
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ED359355 u Pericó sifònic i tapa
registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

194,75 1,000 0,01759 194,75 99,46

EEKP2JS1 u Comporta tallafocs per a
conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre col·locada
entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120,
amb rearmament manual. 

192,44 1,000 0,01760 192,44 99,47

EEKP2JS2 u Comporta tallafocs per a
conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre col·locada
entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120,
amb rearmament manual. 

192,44 1,000 0,01761 192,44 99,47

EG4W11D0 u Born de connexió per a
conductors flexibles des de 16
fins a 70 mm2 de secció, de 22
mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

23,97 8,000 0,01762 191,76 99,48

EG631EA2 u Presa de corrent tipus
universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, encastada

13,69 14,000 0,01763 191,66 99,49

E898MU10 ml Formació d'encintat pintat, amb
pintura al dissolvent de
resines de pliolite, amb una
capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis, coincident
amb els remats de les agulles
de la mitjera, d'una amplada
aproximada de 30-40 cm, amb
franjes segons projecte.

18,98 10,000 0,01764 189,80 99,49

EJ22V130 u Sortida per a dutxa de telèfon,
mural, muntada superficialment,
de 1/2´´, de llautó cromat,
preu mitjà

12,64 15,000 0,01765 189,60 99,50

EY01ACF1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

188,26 1,000 0,01766 188,26 99,51
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ED35JS02 u Pericó de pas i tapa fixa, de
45x45x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

93,87 2,000 0,01767 187,74 99,52

ED35JS03 u Pericó de pas i tapa fixa, de
45x45x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

93,87 2,000 0,01768 187,74 99,51

EE5Z5700 u Tapa de registre per a conducte
rectangular de dimensions 300 x
200 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

31,21 6,000 0,01769 187,26 99,53

EEAZA300 l Reblert d'instal·lació de
captadors solars per a una
temperatura de treball mínima
de -35 °C

2,67 70,000 0,01770 186,90 99,53

EMSB31L2 u Rètol senyalització
instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC de
0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre
parament vertical

10,91 17,000 0,01771 185,47 99,54

EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

15,24 12,000 0,01772 182,88 99,54

EG415DJK u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

182,27 1,000 0,01773 182,27 99,55

EP11P190 u Antena parabòlica de focus
desplaçat (offset), muntatge
fix, d'acer galvanitzat amb
revestiment de pintura epoxi,
de 80 cm de diàmetre, inclòs el
braç de suport del LNB i un LNB
de tipus univeral de 4
sortides, fixada mecànicament

90,82 2,000 0,01774 181,64 99,56
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EG415DJH u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

89,60 2,000 0,01775 179,20 99,56

EEK11R01 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4000x75
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

177,81 1,000 0,01776 177,81 99,57

KM31351J u Extintor manual de diòxid de
carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

86,82 2,000 0,01777 173,64 99,57

EP43JSS2 U Fuetó amb connectors rj45/rj45
amb cable utp categoria 6a de 3
metres de longitud.

6,89 25,000 0,01778 172,25 99,58

EE5Z5500 u Tapa de registre per a conducte
rectangular de dimensions 250 x
150 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

28,51 6,000 0,01779 171,06 99,59

EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de
planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment

15,19 11,000 0,01780 167,09 99,59

K216U171 m2 Regularització de paret de
mitjera de maó calat de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

17,61 9,218 0,01781 162,33 99,60

EJ28613A u Aixeta monocomandament per a
aigüera, muntada
superficialment, mural, de
llautó cromat preu mitjà, amb
broc giratori de tub, amb dues
entrades de 1/2´´

80,64 2,000 0,01782 161,28 99,60

EEK11R03 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

160,95 1,000 0,01783 160,95 99,61
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 199Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E811JDMG m2 Sistema Anti-vandàlic en els
dos primers metres de façana,
aplicant en tota la superfície
morter armadura orgànic amb
malla de reforç blindada,
lliure de ciment de densitat
1,5 g/cm3 segons DIN 53 217en
un gruix de 3 mm, Amb el morter
armadura encara fresc embeure
la Malla blindada amb un pes
superficial de 490 g/m2 i una
resistència a la tensió més
gran que 4.000 N / 50mm segons
DIN EN ISO 13.934-1 en
condicions normals de clima.

24,16 6,600 0,01784 159,46 99,61

EE42H4S2 m Conducte circular d'alumini
flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, muntat
superficialment

7,52 21,000 0,01785 157,92 99,62

EEK11R02 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x100
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

156,28 1,000 0,01786 156,28 99,63

E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària,
amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb
morter de ciment 1:8

24,51 6,250 0,01787 153,19 99,63

EG5A9222 u Transformador d'intensitat amb
una relació de transformació de
60/5 A, una potència de 2.5 VA,
de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

25,24 6,000 0,01788 151,44 99,64

EN318724 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada en pericó
de canalització soterrada

37,86 4,000 0,01789 151,44 99,64

EP12JSS5 U Font d'alimentación commutada
60 W 24 V - 2,5 A.

75,71 2,000 0,01790 151,42 99,65

EN746C17 u Vàlvula reductora de pressió
amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i
muntada superficialment

50,37 3,000 0,01791 151,11 99,65

E8A41U10 m2 Envernissat de ceràmica
previament netejada, amb vernís
de poliuretà, amb dues
d'acabat, amb la superfície mat

13,58 11,100 0,01792 150,74 99,66
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 200Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EP7ZE161 u Regleta d'alimentació fixa, amb
6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, i un interruptor bipolar
de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

50,08 3,000 0,01793 150,24 99,66

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF3AL09 ut FE.08'.- Subministre i
col.locació tancament exterior,
d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, color a
escollir per DF, de dimensions
buit d'obra aproximat de
dimensions 100x130 cm, formada
per una finestra d'una fulla
oscilo-batent de dimensions
100x130 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT,
compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de

149,22 1,000 0,01794 149,22 99,67
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 202Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EEK11R14 u Reixeta d'impulsió o retorn,

d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

148,89 1,000 0,01795 148,89 99,68

EEK11R18 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

148,89 1,000 0,01796 148,89 99,67

EJ7117D3 u Dipòsit cilíndric amb tapa
recolzada, de polièster
reforçat, de 500 l de
capacitat, col·locat sobre
bancada

146,93 1,000 0,01797 146,93 99,68

EG1AJSS5 u Armari metàl·lic, en xapa
electrozincada, reforçat, per a
quadre de polsadors d'encesa
(12 unitats), en muntatge
superficial, per a 3 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per
filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x600x175 mm,
col·locat

146,28 1,000 0,01798 146,28 99,69

EG121D02 u Caixa de doble aïllament de
polièster reforçat, de
360x360x170 mm i muntada
superficialment

71,34 2,000 0,00799 142,68 99,69

ED35JS04 u Pericó de pas i tapa fixa, de
60x60x80 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

140,94 1,000 0,00800 140,94 99,70

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 203Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EG61CSC6 u Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes
modulars, muntat
superficialment

28,00 5,000 0,00801 140,00 99,70

EG415F97 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

46,28 3,000 0,00802 138,84 99,71

EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada
superficialment

34,26 4,000 0,00803 137,04 99,71

EG482145 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 40 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria
15 kA, muntat en perfil DIN

136,97 1,000 0,00804 136,97 99,72

EG415DJB u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

68,03 2,000 0,00805 136,06 99,72

E8K1B14N m Escopidor de 15 cm d'amplària,
amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb
morter de ciment 1:8

16,95 8,000 0,00806 135,60 99,73

EG3RJSS5 U Terminal de terra cable nu 16
mm2

3,85 35,000 0,00807 134,75 99,73

ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de
diàmetre nominal, de PN 16 bar,
de preu alt i muntada roscada

33,31 4,000 0,00808 133,24 99,73

EEK85JS1 u Difusor linial amb 1 ranura
d'alumini extruït de 55 mm
d'amplària, anoditzat, amb
plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb
aïllament, i boca de connexió
circular de 160 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, de
1500 mm de llargària, muntat
suspès al sostre

133,17 1,000 0,00809 133,17 99,74
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 204Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EP12JSS3 U Amplificador de DAB amb guany
45 dB amb nivell màxim de
sortida de 123 dBuV. Regulació
de guany 35 dB. Figura de
soroll 9 dB.

65,44 2,000 0,00810 130,88 99,74

E5ZHAEP7 u Bonera de goma termoplàstica de
diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

42,31 3,000 0,00811 126,93 99,75

E7C4RU10 m2 Aïllament amb placa rígida de
llana mineral de vidre (MW) per
a aïllaments, segons UNE-EN
13162, de gruix 60 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK, resistència tèrmica >=
1,714 m2.K/W, amb vel negre,
col·locat sense adherir

9,74 13,000 0,00812 126,62 99,75

EG48B21C u Protector per a sobretensions
permanents, bipolar (1P+N), d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

63,19 2,000 0,00813 126,38 99,76
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAF3AL07 ut FE.07'.- Subministre i
col·locació de tancament
exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x88
cm, formada per un tancament
fix de dimensions 100x88 cm.

La finestra estará formada amb
fusteria d'alumini RPT,
compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm,
i una capacitat màxima de vidre
de 29 mm. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de
triple junta d'EPDM.
Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de
fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament
final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc
d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons
Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE
4
Estanqueitat a l'aigua segons
Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE
9A
Resistència al vent segons
Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE
C5

Acabat superficial, lacat,
efectuat amb un cicle complet
que comprèn desgreixatge,
decapat de neteja en sosa
càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i
termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació

125,99 1,000 0,00814 125,99 99,76
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 206Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

electrostàtica i posterior
cocció a 200º C. La qualitat de
la capa de lacat està garantida
pel segell QUALICOAT estant el
seu gruix comprès entre 60 i
100 micres.

Inclou resta d'elements i
accessoris segons plànols i
detalls, deixant la fusteria
totalment acabada i muntada
segons indicacions de la DF,
deixant el conjunt de la
fusteria col·locat. Comprovació
de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.
EEK11R10 u Reixeta d'impulsió o retorn,

d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1000x125
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

62,83 2,000 0,00815 125,66 99,77

EP12JSS2 U Amplificador de FM amb guany 35
dB amb nivell màxim de sortida
de 114 dBuV. Regulació de guany
35 dB. Figura de soroll 9 dB.

62,22 2,000 0,00816 124,44 99,77

EFB15655 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de
la rasa

8,28 15,000 0,00817 124,20 99,77

E45CJ7B3 m3 Formigó, per a bancades,
HA-25/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

102,84 1,200 0,00818 123,41 99,78

EJM16020 u Comptador d'aigua electrònic
per a aigua calenta, classe
metrològica C, calibre nominal
20 mm, cabal nominal 2.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical,
connectat a una bateria o a un
ramal

120,75 1,000 0,00819 120,75 99,78

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 207Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EN4226A4 u Vàlvula de papallona
concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament
per palanca, muntada en pericó
de canalització soterrada

58,46 2,000 0,00820 116,92 99,79

EP1ZJSS1 U Conector F 0,38 302,000 0,00821 114,76 99,79

ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de
15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu
de buidat, instal·lada i
ajustada

57,14 2,000 0,00822 114,28 99,79

EEKDAJS2 u Regulador de flux rectangular
d'acer lacat, de 500x400 mm,
regulació volumètrica, aletes
múltiples oposades i muntat
sobre un difusor rectangular

112,46 1,000 0,00823 112,46 99,80

EY01ACU1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

111,83 1,000 0,00824 111,83 99,80

EY01ARP1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

111,83 1,000 0,00825 111,83 99,81

EP11AF20 u Antena receptora de televisió
digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a
862 MHz (canals 21 a 69), guany
17 dB, d'alumini i plàstic ASA,
fixada mecànicament

55,21 2,000 0,00826 110,42 99,81
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 208Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable
i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

54,70 2,000 0,00827 109,40 99,81

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

9,81 11,100 0,00828 108,89 99,82

EP13JSS1 U Derivador de 2 sortides, tipus
ROD 2/10 per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 10 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

26,88 4,000 0,00829 107,52 99,82

EG43E132 u Tallacircuit unipolar, amb
fusible de ganiveta de 250 A,
amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

34,58 3,000 0,00830 103,74 99,82

EG43A132 u Tallacircuit unipolar, amb
fusible de ganiveta de 100 A,
amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

33,46 3,000 0,00831 100,38 99,83

EN315427 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

24,52 4,000 0,00832 98,08 99,83

EN8L35G4 u Vàlvula de retenció de clapeta,
segons la norma UNE-EN ISO
16137, per a muntar entre
brides, DN 200 (per a tub de
200 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos
de PVC-U i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada en pericó de
canalització soterrada

95,83 1,000 0,00833 95,83 99,83

EN318727 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

31,59 3,000 0,00834 94,77 99,84

EN748C17 u Vàlvula reductora de pressió
amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i
muntada superficialment

93,52 1,000 0,00835 93,52 99,84

EG5AB822 u Transformador d'intensitat amb
una relació de transformació de
100/5 A, una potència de 10 VA,
de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

31,02 3,000 0,00836 93,06 99,84
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EN747C17 u Vàlvula reductora de pressió
amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i
muntada superficialment

91,34 1,000 0,00837 91,34 99,85

EG415F9C u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

44,98 2,000 0,00838 89,96 99,85

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

11,63 7,700 0,00839 89,55 99,85

EN8L35F4 u Vàlvula de retenció de clapeta,
segons la norma UNE-EN ISO
16137, per a muntar entre
brides, DN 150 (per a tub de
160 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos
de PVC-U i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada en pericó de
canalització soterrada

88,18 1,000 0,00840 88,18 99,86

EG62JSS8 U Marc, base i frontal cec de la
sèrie elèctrica a instal·lar
per ocultar el registre
d'usuari configurable.
Instal·lat

6,22 14,000 0,00841 87,08 99,86

EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada
superficialment

28,46 3,000 0,00842 85,38 99,86

EP1ZJSS5 U Arpes per a subjecció de
màstil. 300 mm ´´L´´.

14,09 6,000 0,00843 84,54 99,87
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EY01ARV1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrrega del material i
distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- realització
de forats i regates per
encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i
regates.- connexionat i
segellat de tots els elements.-
neteja final i retirada de
runes i escombraries.

83,87 1,000 0,00844 83,87 99,87

EP13JSS7 U Distribuïdor 4 sortides tipus
ROS 600dc

13,89 6,000 0,00845 83,34 99,87

EP13JSS8 U Distribuïdor 2 sortides tipus
ROS 200dc

13,89 6,000 0,00846 83,34 99,88

ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de
pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de
32 l/s, de designació AI segons
norma UNE-EN 12380, roscada a
l'adaptador fixat al tub

41,67 2,000 0,00847 83,34 99,87

EG4R4FL0 u Contactor de 230 V de tensió de
control, 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), 4NA,
format per 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

83,01 1,000 0,00848 83,01 99,88

ENE1A307 u Filtre colador de llautó, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 16
bar de PN, roscat, muntat en
pericó de canalització
soterrada

82,29 1,000 0,00849 82,29 99,88

EG61CEC4 u Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes
modulars, muntat encastat

20,50 4,000 0,00850 82,00 99,89

EN8124D4 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, de 2´´1/2 de
diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, muntada en
pericó de canalització
soterrada

81,70 1,000 0,00851 81,70 99,89

EP12JSS4 U Pont d'unió mòduls. 2,04 40,000 0,00852 81,60 99,89
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EMD41079 U Sirena exterior. 12V. PLANA
FÀBREGA llum blava, model ULTRA
.. Sirena d'exterior en
policarbonat blanc amb lent
blava única. Material de gran
qualitat i resistència amb un
disseny atractiu. Coberta
interior de protecció d'acer.
Incl. Tamper. Marcat Plana
Fàbrega. Certificat EN50131
Grau 3 .. Model ALA951337 de
Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model
ALA951305 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i
funcionant

40,72 2,000 0,00853 81,44 99,89

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

16,23 5,000 0,00854 81,15 99,90

EG415D9D u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

39,99 2,000 0,00855 79,98 99,90

EP254470 u Telèfon per a sistema audio
digital, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS , amb
trucada electrònica , amb
secret de conversació i dos
pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

39,83 2,000 0,00856 79,66 99,90

EG415FJ9 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

78,93 1,000 0,00857 78,93 99,90

EEK11R16 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1500x75
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

78,65 1,000 0,00858 78,65 99,91

EGD1421E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 14.6 mm
de diàmetre, clavada a terra

25,99 3,000 0,00859 77,97 99,91
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EP11F200 u Antena receptora de ràdio
analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87.5 a 108 MHz,
guany 2 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament

38,54 2,000 0,00860 77,08 99,91

ENE18307 u Filtre colador de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, roscat, muntat en
pericó de canalització
soterrada

38,05 2,000 0,00861 76,10 99,92

EMD31443 U Teclat LCD per centrals CR-G2
.. Teclat amb pantalla
retro-il•luminada. Interfície
de menús intuïtiu per a
l'usuari. certificat EN50131
Grau 2 ..Model ALA941008 de
Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i
funcionant

37,94 2,000 0,00862 75,88 99,92

EG63D15R u Presa de corrent de superfície,
bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

11,94 6,000 0,00863 71,64 99,92

EG4723 u Interruptor en càrrega modular
de 25 A d'intensitat nominal i
250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb
indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1
mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

35,64 2,000 0,00864 71,28 99,92

EG415DJD u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

71,05 1,000 0,00865 71,05 99,93

EP1ZJSS4 U Màstil de 3 metres, de 45 mm.
de diàmetre i 2 mm. de paret
interior, galvanitzat i
prolongable per a fixació
d'antenes de TV. i FM, amb
suports.

34,67 2,000 0,00866 69,34 99,93

EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer
inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

33,49 2,000 0,00867 66,98 99,93

EP11JSS1 U LNB Quattro banda 10,7-12,75
GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB.
Bandes FI a H i V: 950-2050,
1100-2150 GHz. Figura de soroll
0,5 dB. Consum màxim 190 mA.

33,43 2,000 0,00868 66,86 99,93
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E7C29354 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre
0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell
recte, col·locada amb fixacions
mecàniques

6,53 10,080 0,00869 65,82 99,93

EEK11R15 u Reixeta d'impulsió o retorn,
d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x150
mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i recolzada
sobre el bastiment

64,06 1,000 0,00870 64,06 99,94

ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de
20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu
de buidat, instal·lada i
ajustada

62,83 1,000 0,00871 62,83 99,94

EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta,
amb rosca, d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada
superficialment

20,77 3,000 0,00872 62,31 99,94

KM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric
per a instal·lació contra
incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5, amb base
d'encastar, encastat

59,41 1,000 0,00873 59,41 99,94

EN215427 u Vàlvula de soleta manual amb
rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada
superficialment

28,06 2,000 0,00874 56,12 99,95

EP13JSS5 U Derivador de 4 sortides, tipus
ROD 4/30 per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 30 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

27,93 2,000 0,00875 55,86 99,95

EFB1A625 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

27,91 2,000 0,00876 55,82 99,95

K2185J01 m2 Raspat de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,02 11,100 0,00877 55,72 99,95
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EP12JSS6 U Combinador 3 entrades, 1 per a
la banda 5-862 MHz i 2 per a la
banda 950-2150 MHz. Pèrdues
d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en
FI. Rebuig TV-FI> 20.
Connectors ´´F´´ Femella.
Dimensions: 93X78X25 mm.
D'aplicació en la ICT per
facilitar la incorporació del
senyal FI-SAT de capçalera a la
xarxa de distribució.

27,78 2,000 0,00878 55,56 99,95

EP13JSS2 U Derivador de 2 sortides, tipus
ROD 2/15. per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 15 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

26,88 2,000 0,00879 53,76 99,95

EP13JSS4 U Derivador de 4 sortides, tipus
ROD 4/15 per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 15 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

26,88 2,000 0,00880 53,76 99,96

EP13JSS6 U Derivador de 2 sortides, tipus
ROD 2/25. per RF i FI amb
pèrdues en derivació de 25 dB.
Banda de freqüències 5-2150
MHz. Connectors F. de corrent a
una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

26,88 2,000 0,00881 53,76 99,96

EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment

17,81 3,000 0,00882 53,43 99,96

EG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250
N, de 1.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització
soterrada

4,40 12,000 0,00883 52,80 99,96

ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de
400x400x400 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

50,12 1,000 0,00884 50,12 99,96

EG13U010 u Caixa per a quadres de
comandament i protecció de
material autoextingible, amb
porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial

49,33 1,000 0,00885 49,33 99,97

EG6115D0 u Caixa de mecanismes per a
paviment, de material plàstic,
rectangular, amb capacitat per
a 4 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble,
col·locada enrassada amb el
paviment

48,95 1,000 0,00886 48,95 99,97
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EEU4U005 u dipòsit d'expansió tancat de 12
l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

48,23 1,000 0,00887 48,23 99,97

EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2
de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

6,00 8,000 0,00888 48,00 99,97

EP11H800 u Antena receptora de ràdio
digital (antena DAB), banda de
freqüències de 195 a 223 MHz
(blocs 8A a 11D), guany 8 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada
mecànicament

23,41 2,000 0,00889 46,82 99,97

EG61CSC4 u Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes
modulars, muntat
superficialment

22,64 2,000 0,00890 45,28 99,97

EMD31441 U Bateria sense manteniment de 12
V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006313 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

21,88 2,000 0,00891 43,76 99,97

EN314427 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada
superficialment

20,46 2,000 0,00892 40,92 99,98

EP1ZJSS6 U Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica
Paret. 380x350 mm / diàmetre 45
mm x Gruix 1,5 mm.

20,38 2,000 0,00893 40,76 99,98

EG47434E u Interruptor en càrrega modular
de 25 A d'intensitat nominal i
400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar
(4P), tall completament aparent
amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2
mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

39,48 1,000 0,00894 39,48 99,98

EF11H411 m Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=21.3 mm i DN=15
mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat
superficialment

13,00 3,000 0,00895 39,00 99,98
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EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori,
format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic
de 60 mm d'amplària i planxa
d'acer galvanitzat, col·locada
fixada a conducte rectangular

6,15 6,200 0,00896 38,13 99,98

ENE16304 u Filtre colador de llautó, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN, roscat, muntat
superficialment

18,30 2,000 0,00897 36,60 99,98

EG47232F u Interruptor en càrrega modular
de 25 A d'intensitat nominal i
250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb
indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1
mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

35,64 1,000 0,00898 35,64 99,98

EG3121A6 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

8,12 4,000 0,00899 32,48 99,99

EP4AJSS1 u Fuetó cable de xarxa de fibra
òptica amb fibra multimode
50/125, connector sc/lc dúplex,
de 2 m de llargària, instal.lat

15,63 2,000 0,00900 31,26 99,99

EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 25 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,66 4,000 0,00901 30,64 99,99

EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb
tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

13,22 2,000 0,00902 26,44 99,99

EG312196 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

6,53 4,000 0,00903 26,12 99,99

EUR
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EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes
modulars, muntat encastat

25,27 1,000 0,00904 25,27 99,99

EMD41004 U Sirena interior cablejada Grau
3 sense Flash. Sirena
piezoelèctrica, tipus bitonal,
per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic
blanca amb autoprotecció.
Alimentació: 12 Vcc. Consum:
120 mA. Nivell acústic mitjà a
1 metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm.
Compleix: UNE EN 50131, Grau 3.
Model ALA951023 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant

12,44 2,000 0,00905 24,88 99,99

EG3RJSS1 U Terminal de terra cable nu 25
mm2

5,95 4,000 0,00906 23,80 99,99

EEK27737 u Reixeta d'impulsió o retorn,
amb una filera d'aletes
orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de
200x100 mm, d'aletes separades
20 mm, de secció recta i fixada
al bastiment

23,09 1,000 0,00907 23,09 99,99

EG312182 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,66 4,000 0,00908 22,64 99,99

EP1ZJSS3 U Resistència de final de línia
de 75 Ohms

0,26 84,000 0,00909 21,84 99,99

EP1ZJSS2 U Suport de paret (1 alimentador
+ 7 mòduls o 10 mòduls).

10,69 2,000 0,00910 21,38 99,99

EF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de
18 mm de diàmetre nominal, de
0.8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat
superficialment

10,19 2,000 0,00911 20,38 100,00

EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm i rosca
d'1/4' de D, col·locat roscat

20,09 1,000 0,00912 20,09 100,00

EUR
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EMD31446 U Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A
per a central G3. Font
d'alimentació commutada de
13,8V / 4A amb caixa
metàl•lica. Certificada EN50131
Tipus A, Grau 3 i classe
ambiental II. Detecció i
senyalització mitjançant
sortides de col•lector obert
de: fallada de xarxa elèctrica,
Bateria, descarregada, en mal
estat o absent i fallada
d'alimentació segons norma i
senyalització independent. Test
dinàmic de bateria: desconnexió
cada 5 minuts de bateria i
càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC
de tapa i paret. 2 sortides de
12 V / 2 A estabilitzades + -
5% amb tensió de bateria entre
10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta.
Protegida enfront de
descàrregues electrostàtiques i
sobretensions. Led d'estat
individual. Sortida de càrrega
de bateria 13,8V / 3,5A,
protegida i curtcircuitable.
Alimentació 230 V CA + 10% i
-15%. Caixa de xapa pintada RAL
7035 Epoxy 1,2 mm de gruix
dimensions: 295 x 401 x 90 mm.
Pes 4,3 kg. Apta per a contenir
2 bateries de 18 Ah .. Model
ALA951122 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant

9,04 2,000 0,00913 18,08 100,00

EE44CJS1 m Tub flexible amb conducte
circular aïllat
d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de
vidre, de 160 mm de diàmetre de
45 micra de gruix, col·locat

10,80 1,500 0,00914 16,20 100,00

EFQ33A5L m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 15 mm, de 25 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,64 2,000 0,00915 15,28 100,00

EMD314T2 U Bateria sense manteniment de 12
V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006311 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal·lat i funcionant

7,46 2,000 0,00916 14,92 100,00

EJ721101 u Mecanisme d'alimentació, per a
dipòsit, d'accionament per
flotador, amb entrada roscada
de 1/2´´, fixat i connectat

14,44 1,000 0,00917 14,44 100,00

EUR
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EG3B1102 m Platina de coure nua de 24 mm2
de secció (12x2 mm), per a 105
A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

3,96 3,000 0,00918 11,88 100,00

EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat,
de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

4,31 2,000 0,00919 8,62 100,00

EMD31492 U Microfiltre ADSL. . Model
TIN901236 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant

3,78 2,000 0,00920 7,56 100,00

TOTAL: 100,002.908.474,29

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€70,57m217CDST01 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de
reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica
amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà,
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160
g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades d'aquestes, es donarà una
segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes amb llana mineral de roca
de 40 mm.

P- 1

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€47,46m217CDST02 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de
reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica
amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà,
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160
g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades d'aquestes, es donarà una
segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes amb llana mineral de roca
de 40 mm.

P- 2

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€59,96m217CDST03 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de
reacció al foc A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i subjecció mecànica
amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar la
superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà,
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160
g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades d'aquestes, es donarà una
segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter
acrílic acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes amb llana mineral de roca
de 40 mm.

P- 3

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€44,79m3E22134U2 Retirada de terres de la zona de parterre per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 4

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€6,61m3E221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 5

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€9,68m3E222342A Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió

P- 6

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€29,03m3E2223U01 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió, realitzat per batatges
segons indicacions de DF

P- 7

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€50,87m3E2223U02 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), tenin en
compte un baix rendiment de maquinaria per afectació de les prospeccions arqueológiques,
excavació realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals, i càrrega sobre camió, realitzat per
batatges segons indicacions de DF.

P- 8

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€10,53m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 9

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€15,51M3E222JSS1 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a màxim en terreny de qualsevol tipus
amb mitjans mecànics, i càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus.

P- 10

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€3,27m2E2241200 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondàriaP- 11
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€9,81m2E22412U1 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondàriaP- 12
(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€15,38m3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

P- 13

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€21,57M3E225JSS1 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de les arquetes, amb mitjans mecànics
i terres adequades.

P- 14

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€1,51m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PMP- 15
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€6,70m3E24120AA Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 16

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€13,95M3E2R34239 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t carregat amb mitjans
mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera
per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.

P- 17

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€5,20M3E2R54239 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el
cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la zona de
treball.

P- 18

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€22,38m3E2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 19

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€40,64m3E2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 20

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€26,26m3E2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 21

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€36,54m3E2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 22

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€25,76m3E2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 23

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€22,23m3E2RA8960 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 24

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€78,31m3E31521N3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

P- 25

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€97,49m3E31521U1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat amb cubilot, realitzat per batatges segons indicacions de DF

P- 26

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€87,35m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 27

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€106,54m3E31522U1 Formigó per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges segons indicacions de DF,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, 

P- 28

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€900,48utE3152B10 Instal.lació de diposit acumulador per contraincendis, tot seguint el protocol espefificat per
l'empresa fabricant del diposit.
Un cop excavat el fossat pel diposi amb el talut a 45 º, caldrà realitzar una solera per l'implantació i
suport del diposit, abocat de formigó pobre de aproximadament 50 cm i sobre el formigó fresc es
colocarà el diposit, deixant secar el formigó. Pel lrebliment final del diposit amb formigó serà
necessari previament omplir el diposit fins a 1/3 de la seva capacitat, deixant la superficie superior
llisa. Cal protegir durant tot el procés les boques i els elements singulars. tot seguint les indicacions
de DF.

P- 29

(NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€142,39m3E3152BR1 Formigonat amb baix rendiment, de rases i pous de fonaments, amb parades de formigonat
incloses, amb protecció de elements singulars amb geotèxtil, deixant el formigonat a 45º o amb
tapes provisionals amb tauler de fusta, amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, tot seguint les indicacions de DF.

P- 30

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€91,98m3E315JSS1 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de 150 kg / m3, col·locat segons secció
tipus del projecte.

P- 31

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,32kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 32

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€2,01kgE31B3U00 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, realitzat per batatges segons indicacions de DF, inclou els treballs de doblament i
desdoblament de l'armadura, per la seva connexió amb sabates i riostres adjuntes, així com el
punxunament de l'armat amb resina si fos necessari.

P- 33

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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€21,16m2E31DC100 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 34
(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€21,16m2E31DC1U1 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges segons
indicacions de DF

P- 35

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€94,82m3E32515H3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 36

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,42kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 37

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€26,27m2E32D4A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

P- 38

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€24,36m2E38515H9 Realització d'encofrat provisional per rases i demés elements de fonamentació amb perfils
preformats de xapa metalica, inclou apuntalament necessari, tornapuntes, fustes,, i el necessàri per
deixar l'unitat acabada.

P- 39

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€11,78m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 40

(ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,83kgE4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 41

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,91kgE4415125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 42

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€4,16kgE441FU01 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent i galvanitzats en calent, sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller amb la formació de mecanitzacions per ancoratges i elemensts de suports, col·locat a l'obra
amb la p.p. de cargols i/o soldadura.

P- 43

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€1,91kgE4425017 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 44

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€1,81kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 45

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€1,72kgE443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 46

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,77kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 47

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€1,81kgE443512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 48

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€1,89kgE443532D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 49

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€1,94kgE443J13D Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 50

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€2,16kgE4445125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 51

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€2,34kgE4476122 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 52

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€115,42m3E45118H3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 53

(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€122,16m3E451ZST1 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 54

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€103,06m3E45218H3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 55

(CENT TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€109,80m3E452ZST1 Formigó per a mur, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 56

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€108,33m3E45318D4 Formigó per a bigues, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

P- 57

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€98,27m3E45C18D4 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 58

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€100,58m3E45CA8D4 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 59

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€24,19m2E45CEVM1 Increment per a realització d'encofrat vist amb tauler de fusta fenòlic de 10mm, segellant les juntes
entre fenòlics amb silicona per a no perdre lletada, s'inclou tabiques vistes, també matavius, goteró
d'alçada màxima de 1,5 cm, separadors homologats, acabat lliscat amb la adició de pols de quarç,
(4kg/m2), i el necessari per a deixar la unitat acabada.

P- 60

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€102,84m3E45CJ7B3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

P- 61

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,33kgE4B13000 Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 62
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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€1,53kgE4B23000 Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 63
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,48kgE4B35000 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 64
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,54kgE4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 65

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€24,46m2E4D11105 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 5 m

P- 66

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€14,89m2E4D15A25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de
secció circular de 30 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 67

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€14,60m2E4D15B25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de
secció circular de 35 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 68

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€35,61m2E4D1D125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 69

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€84,22m2E4D1EU25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle especial de fusta per a pilars de secció especifica,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 70

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€31,15m2E4D2DA06 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

P- 71

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€39,06m2E4D2DA26 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

P- 72

(TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€35,58m2E4D3D505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

P- 73

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€50,52m2E4D3D525 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m

P- 74

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€37,31m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de piP- 75
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€55,47m2E4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

P- 76

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€73,25m2E4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

P- 77

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€77,37mlE4P11431 Subministre i col·locació de pales prefabricades, per façana, en GRC, (formigó armat amb fibra de
vidre, de secció rectangular de 24x10 cm, amb una longitud variable entre els 350 i 500 cm. Les
pales formades per dues peces tindran un encaix en forma de metja per encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una ànima de poliestirè extruït recoberta per un 1 cm de GRC. Les
pales son de color blanc i amb textura llisa, especejament segons projecte. 
La fixació dels panells a l'estructura de l'obra es realitzarà per un sistema mecànic homologat i
sense soldadures ´´in situ´´. amb elements metàl·lics necessaris per a una bona fixació de
l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el transport de les pales sobre camió a peu d'obra, acopi del material en cas de
ser necesari, i la manipulació i posterior muntatge dels mateixos.
Inclou resta d'elements necessaris. Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE
i normativa vigent.

P- 78

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€4,97m2E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de
gruix, col·locat sense adherir

P- 79

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€17,62m2E511FBFK Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de
color marró i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 80

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€333,08uE55112A1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb
sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 81

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€414,49uE55112C1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 120 cm amb
sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 82

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€353,43m2E56AUU01 Subministrament i col·locació de perfils per lluernari, amb una secció de 52x150 mm, compostos
per mòduls generals de dimensions segons documentació gràfica de projecte, realitzats amb
perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Estructura autoportant formada per
muntants i travessers, dimensionats per càlcul estàtic a càrrega de vent, càrrega de neu i pes propi,
segons normativa vigent i necessitats específiques de l'obra. Tots dos amb una superfície vista de
52mm i proveïts de canals de drenatge i ventilació, units mitjançant topall de travesser amb juntes
de dilatació en ambdós extrems dels mateixos. Envidrament mitjançant perfil pressor que
comprimeix verticalment el vidre fixant a l'estructura autoportant, permetent fins 38 mm de gruix. Es
podrà utilitzar com a tapeta embellidora vertical donant com a resultat una superfície exterior
d'alumini vist de 52 mm en trama vertical. Horitzontalment l'envidrament es realitza mitjançant
grapes de fixació cargolades al travesser i inserides en el perfil intercalaris del vidre de cambra. La
nafra de segellat horitzontal entre els vidres és de 22mm i evita així l'acumulació d'aigua en el sentit
de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar juntes de EPDM en la unió muntant-travesser mitjançant gomes
seccionables o esquadra vulcanitzada total. Perfils de PVC per trencament de pont tèrmic de 6, 12
o 30 mm. Sistema d'obertura projectant amb fulla formada per perfil i marc. Obertura mitjançant
actuador elèctric amb força d'empenta de fins a 400N i carrera ajustable fins obertura màxima de
40º. Control d'obertura mitjançant polsador o remot. Possibilitat d'obertura mitjançant actuador
manual. Estanquitat òptima mitjançant triple barrera formada per juntes d'EPDM. Possibilitat
d'incorporació d'elements exteriors a la façana (lames de protecció solar, para-sols, etc.) mitjançant
la col·locació de l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No inclou envidrament.

P- 83

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€9,80m2E5Z15N2D Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà, amb la superfície aplanada

P- 84

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€8,81m2E5Z1FP01 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà

P- 85

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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€11,54m2E5Z26U01 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat

P- 86

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€12,86m2E5Z26U31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, amb acabat remolinatP- 87
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€24,30m2E5Z2FU10 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares
amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques

P- 88

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€38,48m2E5Z3D55B Enllatat amb llates de fusta de pi, de 60x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre llistons
embeguts a la solera de formigó i amb fixacions mecàniques

P- 89

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,01mE5ZD1G0D Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm d'alçada, col·locada amb morter de
ciment 1:6

P- 90

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€18,71mE5ZDV22G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 20 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques,
amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

P- 91

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€42,31uE5ZHAEP7 Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

P- 92

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€38,91uE5ZHBDJ4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 93

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€30,99m2E612EM12 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 94

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€31,03m2E612EM15 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-20, de 240x115x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 95

(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€4.314,11utE612EU58 Subministre i col.locació de reproducció de carassa ´´La Catarina´´, realitzada amb copia per punts,
realitzats un motlló de goma i realitzat un model en escaiola, per poder realitzar una copia.
Realització d'una copia amb pedra calcaria igual a la peça original i reproducció per la tècnica de
punts, amb el mateix acabat i textura que l'original.
A la peça es realitzaran unes perforacions per fixació de barilles d'acer inoxidable roscada de 18
mm de diametre, calitat 316, fixades amb resina epoxi. tot segons instruccións del industrial.

P- 96

(QUATRE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€32,28m2E612BR14BQDP Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm ref. 8GERO
de la serie Gero d'ALMACELLES , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma  UNE-EN 998-2

P- 97

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€20,37m2E614GPAE CV4.- Paredó recolzat divisori de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

P- 98

(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€29,53m2E6185M1N Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

P- 99

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,24kgE61Z300H Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

P- 100

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€118,98m3E61ZR045 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

P- 101

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€39,15m2E65262AY CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W

P- 102

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€48,74m2E65264AY CV2.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

P- 103

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€58,35m2E65264DY CV1.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

P- 104

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€20,54utE652I300 Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent
la seva col·locació i la dels tubs passacables, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els
tancament segons descripció de projecte.

P- 105

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€37,69m2E652UT01 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix,
col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una
cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en
els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta
amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar. 

P- 106

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€50,02m2E652UT04 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra
amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb
malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

P- 107

(CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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€61,86m2E652UT05 Formació de sandwich en cel ras inclinat per formació balcó Planta Primera, realitzat amb de
plaques de guix laminat per exterior format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, placa de ciment portland amb
additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de
gruix,, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a
85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica
>= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft. tot segons projecte

P- 108

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€108,29m2E652UU10 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix laminat (tàbic 25+90+48+15+15 +15),
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant CH d'amplària de 90 mm,
col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària 90 mm, fixats mecànicament, aïllament amb plaques
semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, aplacat per una cara
interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de gruix, i per la cara exterior per tres plaques
foc de guix laminat de 15 mm. de gruix, colocat amb fixacions mecàniques, inclosa part
proporcional de juntes acústiques perimetrals, juntes intumescents, massilla i cinta per a juntes,
visos.

P- 109

(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€2,88m2E65ZUU01 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per plaques hidrofugues del
mateix gruix

P- 110

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€63,87mE6Z1U001 Subministrament i col. locació de caixa de persiana prefabricada termo-acústica, 300x300 mm,
composta per casc de poliestirè expandit i reforçat amb dues fulles perforades d'acer galvanitzat.
inclou testers aïllament laterals de eps o fusta hidrófuga, soports, tub de suport octogonal amb tots
els seus complements, i element de suport.
muntat segons les instruccions del fabricant, també inclou segellat, elements de sustentació
metálics en cas necessari, nivellat, aplomat i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació
i posada en marxa.

P- 111

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€17,44m2E71197C5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

P- 112

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€18,69m2E711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 113

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€22,02m2E713KD78 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre
capa separadora amb geotèxtil

P- 114

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€24,25m2E761800A Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada adherida

P- 115

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€14,83m2E7743271 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie,
amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

P- 116

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,21m2E7B111H0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 117

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€2,43m2E7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherirP- 118
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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€1,36m2E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada no adheridaP- 119
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€6,53m2E7C29354 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 120

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,49m2E7C29461 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

P- 121

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,05m2E7C29654 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 122

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€8,02m2E7C2E671 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

P- 123

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€9,49m2E7C2E771 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

P- 124

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,69m2E7C2P201 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix, col·locades no
adherides

P- 125

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,74m2E7C4RU10 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >=
1,714 m2.K/W, amb vel negre, col·locat sense adherir

P- 126

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,34mlE7C7AI01 Subministre i col.locació de làmina visco-elàstica d'alta densitat, amb tecnología de doble màstic
adhesiu, col·locada adherida sobre tub estructural de façana, de 4mm de gruix amb un pes mínim
de 6,5 kg/m2

P- 127

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,05m2E7C9R810 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W,
amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques.

P- 128

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€16,26m2E7C9T8C4 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 129

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€14,05m2E7C9T8J4 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 130

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€181,05m2E7CPA500 Panell absorbent prefabricat de plancha perforada prelacada i llana de roca amb vel protector
interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col·locació, tot el
conjunt acabat pintat color a escollir per DF. Inclou la formació de portes batents segons projecte.

P- 131

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€316,35m2E7CPAJS1 Panells absorbents de sandwich prefabricat de planxa galvanitzada d'espessor adequat al treball a
realitzar segons UNE 36130-76, per aïllament acústic, Rw 31 Db, a la transmissió i antireverberant.
Unida amb fixacions mecàniques directament a la coberta, amb estructura de suport i perfils
d’anclatge i  porta d’accés amb el mateix tipus de panell, col·locat

P- 132

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€715,18utE7CPUA01 Subministre i col.locació de porta amb realitzat amb el mateix panell absorbent, plancha perforada
prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, de dimensions de pas de
90x210 cm, amb material auxiliar de col·locació, tot el conjunt acabat pintat color a escollir per
DF.segons projecte.

P- 133

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€43,91m2E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm, per una protecció al foc de Ei30.

P- 134

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€85,55m2E7D6ZST1 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 3100 μm, per una protecció al foc de Ei90.

P- 135

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€44,46uE7DZF2A1 Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

P- 136

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€10,63m2E7J1AUW0 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit
(EPS), de 20 mm de gruix

P- 137

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€7,78mlE7Z10U10 Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta autoadhesiva, per proporcionar un
sellat hermetic entre membranes o barreres de vapor, inclou tots els elements necessaris per la
seva correcte col.locacio.

P- 138

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,42mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6P- 139
(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€12,95mlE7Z3UFX5 Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 140

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€31,88m2E7Z52A06 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic

P- 141

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€20,66m2E81132B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, deixat de regle

P- 142

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€22,47m2E81132B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

P- 143

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€25,54m2E81136B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

P- 144

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€24,16m2E811JDMG Sistema Anti-vandàlic en els dos primers metres de façana, aplicant en tota la superfície morter
armadura orgànic amb malla de reforç blindada, lliure de ciment de densitat 1,5 g/cm3 segons DIN
53 217en un gruix de 3 mm, Amb el morter armadura encara fresc embeure la Malla blindada amb
un pes superficial de 490 g/m2 i una resistència a la tensió més gran que 4.000 N / 50mm segons
DIN EN ISO 13.934-1 en condicions normals de clima.

P- 145

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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€14,99m2E8122212 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 146

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€25,27m2E8252333 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 147

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€51,86m2E82CUP1J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de dimensions 30x90 cm, color a escollir per DF, amb junta
mínima, col·locat a trencajunts, amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

P- 148

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€31,89m2E83E14GB TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada
600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca, (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb paper kraft

P- 149

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€33,83m2E83E14HB CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

P- 150

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€26,66m2E83EUT01 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada
600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

P- 151

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€33,83m2E83EUT02 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada
600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

P- 152

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€37,26mlE83FUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons projecte, realitzat amb
placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

P- 153

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€1.358,01utE83KPL10 FF03.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF03, de forma trapezoidal de dimensions
aproximades 395 cara exterior, 225 cm cara interior i 100 cm d'ample, realitzat amb tarima de Larix
(Larix europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de
fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4, inclou la formació de remat del paviment del
balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm
de gruix com a solera per lamina impermeable.
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 154

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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€651,82utE83KPL11 FF04.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF04, dimensions 134x95 cm, realitzat amb
tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del
paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm
de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la
tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 155

(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€591,97utE83KPL12 FF05.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF05, dimensions 134x75 cm, realitzat amb
tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del
paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm
de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la
tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 156

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€675,97utE83KPL13 FF06.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF06, dimensions 240x95 cm, realitzat amb
tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a
rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del
paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i tauler OSB de 15 mm
de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de lasur base aigua a la
tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 157

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€160,02m2E83KRF01 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de
làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat,
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 158

(CENT SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€163,52m2E83KRF03 Cel ras horitzontal, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats de fusta
de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 159

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€5.313,59utE83KRL10 FF03.- Revestiment de fusteria, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de dimensions
totals 395x434 cm, format per panells tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu)
de forma prismàtica inclouen el panell lateral, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 160

(CINC MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€1.819,55utE83KRL11 FF04.- Revestiment de fusteria FF04, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de buit
134x240 cm i de 95 cm d'amplada, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix
Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre
rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la
fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 161

(MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€2.025,35utE83KRL12 FF05.- Revestiment de fusteria FF05, amb el folrament de brancals i dintell de balcó, de buit
135x210 cm, i de 70 cm d'amplada, en la zona de del balcó i de enmarcat amb bracals, dintell i
escupidor de 135x265 cm i de 25 cm, de voladiu, tot el conjunt realitzat amb panell tricapa de 26
mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 162

(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€1.991,75utE83KRL13 FF06.- Revestiment de de fusteria FF06, amb el folrament de brancals i dintell de balcó a més de
3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat
al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de panell, formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 163

(MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€148,71m2E83KRR10 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats de fusta
de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 164

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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€936,68utE83KRR11 Formació de pales en zona lluernari realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,
reacció al foc B-s3 d0, treballat al taller, de dimensions 3800x500x69 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat, tant ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 165

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€275,55mlE83KUB01 Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix
Europeu), de 30 cm d'ample, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable
ocultes i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de banc. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 166

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€271,72utE83KUR01 Formació de tapa inferior de registre persiana, dimensiosn aproximades 150x30 cm, realitzat amb
panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable per muntatge i desmuntatge, amb tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Remats de fusta de làrix bisellada, Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 167

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€130,83m2E83PPC01 Revestiment de façana format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 60x60
mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de dimensions segons
projecte de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, color a escollir per DF, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb fixacions mecaniques
ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat, perfils omega i estructura de suport dels panells, amb el sellat perimetral
del conjunt amb poliuretà monocomponen del mateix color que el panell.

P- 168

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€55,72m2E844A220 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant
tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO
11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

P- 169

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€162,57utE844TR02 Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a revestir de 12,5 mm de
gruix de mides segons projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca sota
pressió, junta màxima de 2 mm, perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta
del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals sostre. col.locat
sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de
cargols, tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar.

P- 170

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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€197,24utE844TR10 Formació de registre estanc de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a revestir de 12,5
mm de gruix de mides segons projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca sota
pressió, junta amb goma per estanquïtat del conjunt, perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix
color qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals
sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part
proporcional de cargols, tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart
totalment enllestit per a pintar. 

P- 171

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€45,08m2E844UUU1 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm
de gruix i vora afinada (BA) ref. P013020004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO de PLACO ,
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 172

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€37,68m2E8443260LNUZ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 173

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€51,25m2E84A5D1L Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i
19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense
separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada
d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre

P- 174

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€52,86m2E84HUC01 Cel ras continu de plaques de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a
dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

P- 175

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€116,62m2E865UU10 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa
de melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de
fusta amb tractament per exteriors

P- 176

(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€147,07m2E865UU11 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i
panells amb registres, amb portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 177

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€106,12m2E865UU12 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb
pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 178

(CENT SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€142,55m2E865UU13 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i
panells amb registres, amb portes batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0,
acabat lacat en taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 179

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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€135,93m2E867FE02 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl
(high pressure laminated ), realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat color a
escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per
superposició i acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb
juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació mecànica. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de panells, tant verticals com horitzontals,
segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

P- 180

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€167,34m2E867FE03 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl
(high pressure laminated ), ´´panell serigrafiat´´ amb texte a facilitar per administració, realitzat amb
revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors,
amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de
les tensions del material. fixació mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre,
disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les
normes cte.

P- 181

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,53m2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 182

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€24,34m2E894UPM2 Pintat de paraments verticals amb dues mans d'imprimació epoxi i dues mans d'acabat, color a
escollir per DF , acabat brillant o mate, textura llisa, (rendimient de 0,6 kg/m² cada ma); sobre
paramento interior.

P- 183

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,92m2E8985BN0 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
dues d'acabat

P- 184

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€4,79m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 185

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,78m2E898A240 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 186

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€5,43m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 187

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,20m2E898E240 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 188

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€4,85m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

P- 189

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€5,61m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 190

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€7,29m2E898MHN0 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

P- 191

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€18,98mlE898MU10 Formació d'encintat pintat, amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis, coincident amb els remats de les agulles de la mitjera,
d'una amplada aproximada de 30-40 cm, amb franjes segons projecte.

P- 192

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€13,58m2E8A41U10 Envernissat de ceràmica previament netejada, amb vernís de poliuretà, amb dues d'acabat, amb la
superfície mat

P- 193

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€14,82m2E8B41110 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua,
una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

P- 194

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€14,82mE8J1316N Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells
en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

P- 195

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€58,13mE8J36UR1 Subministre i col.locació d'escupidor de façana realitzat amb peça prefabricada de 30 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, amb de color segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou
el sellat perimetral de la peça prefabricada, amb poliuretà bicomponent. 

P- 196

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€84,05mE8J36UR2 Subministre i col.locació remat vertical de mur de façana realitzat amb peça prefabricada de 80 a
100 cm d'alçada i 4 cm de gruix, de color segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
inclou el sellat perimetral de la peça prefabricada, amb massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent. 

P- 197

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€60,40mE8J36UZ1 Peça de remat de paret de 40 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de
ciment gris, sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

P- 198

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€16,95mE8K1B14N Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 199

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€24,51mE8K1D14N Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 200

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€44,75mE8K1DU01 Escopidor de 59 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 201

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€22,42mE8K1U001 Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color marro, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 202

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€36,94mE8KA1025 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn
color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 203

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€36,94mE8KA1026 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn
color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 204

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€114,45mE8KA1U50 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 45 a 55 cm d'amplada,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques,
sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en
taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 205

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€98,34mE8KA1U51 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 25 a 35 cm d'amplada,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques,
sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en
taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 206

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€163,53mE8KA1U52 Formació de remat de coronament realitzat amb xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix
de 45 a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, amb una lámina
impermeabilitzant col.locada sobre tauler de fusta de DM de 25 mm de gruix, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls. Elaborada en
taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 207

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€19,07mE8N9SJ1G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 208

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€27,66m3E921201L Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PMP- 209
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€8,21m2E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

P- 210

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€17,31m2E93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 211

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€29,53m2E93628B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb bomba, realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de
porus.

P- 212

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,56m2E93A13D0 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6P- 213
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€8,62m2E93A14D0 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6P- 214
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€10,23m2E93A1U12 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6P- 215
(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€27,08m2E9C1143B Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, amb un àrid de fins a 6 mm.

P- 216

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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€50,09m2E9C4PE01 Paviment flotant per coberta ventilada, de peça prefabricada de formigó prefabicada de morter de
ciment de dimensions de 50x50 cm, i de 50 mm de gruix, acabat llis antilliscant C3, col·locat amb
junta gran per drenatge, recolçades sobre suports regulables base amb pendent i d'alçària fins a
300 mm.

P- 217

(CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€47,60m2E9DC1M33 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma quadrada de 60x60 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a trencajunts i l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

P- 218

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€39,65m2E9DCU270 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma quadrada de 40x40 cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a junta continua i a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF,
CTE i normativa vigent.

P- 219

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,28mE9GZA524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 220

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€324,08m2E9JEG300 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb
acabat de raspall, instal·lat encastat al paviment

P- 221

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€94,27m2E9S11U10 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,
especejament segons projecte, col·locat amb ancoratges de seguretat.

P- 222

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€17,08mE9UAU001 Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 223

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€33,21mE9UAU020 Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, tallat
a l'escaire, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 224

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€18,24mE9UAUPR1 Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable acabat polit, de 30x30 mm, col.locat
de forma invertida, per col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques.

P- 225

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€73,07mE9V2A5RN Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i
abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8

P- 226

(SETANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€25,31mE9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

P- 227

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€10,17m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 228
(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€2,60m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 229

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€6,26m2E9Z4AA18 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

P- 230

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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€12,49mE9Z5UAA1 Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir cantells de paviments ceràmics,
de longitud 250 cm, alçària 16 mm, col.locat amb ciment cola.

P- 231

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€12.932,14utEA1DFU01 FF.01.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 625x300 cm, format per una porta d'entrada de dues fulles batents de dimensions
183x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 178x300 cm i de 261x300 cm, amb muntants intermitjos,
Bastiment perimetral i muntants en pi laminat 100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100%
KKK amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 232

(DOTZE MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€14.027,60utEA1DFU02 FF.02.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 564x300 cm, format per una porta d'entrada d'una fulla batent de dimensions 110x300
cm, un armari de des fulles batents de 190x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 110x300 cm i de
138x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral i muntants en pi laminat 100% de
69X150 mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 233

(CATORZE MIL VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€4.530,31utEA1DFU03 FF.03.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 190x300 cm, format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 190x300
cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm. 
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 234

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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€1.302,36uEA1DFU04 FF.04.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 134x240 cm, format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 134x240
cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 235

(MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€1.290,28uEA1DFU05 FF.05.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 134x210 cm, format per una balconera de dues fulles batents de dimensions 134x210
cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 236

(MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€1.946,37utEA1DFU06 FF.06.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 217x240 cm, format per tres balconeres d'una fulla batent de dimensions de 72x240 cm
cada una, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i
travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de
ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de
vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix acabat de vernís que la
finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran a càrrec de la
constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 237

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€1.048,16utEABGFH01 PRm4.- Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica de dimensions 279x287 cm,
format per una porta d'una fulla batent, per una llum de pas de 80x210cm, amb tarja superior i
lateral fixa, amb bastiment d'acer pertimetral i en formació de marc de porta acabat amb xapa
perforada d'acer galvanitzat, acabat pintada a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2 d'esmalt
sintètic acabat, color a escollir per df, Inclou ferramenta amb 4 frontisses d'acer, joc de manetes
d'acer inoxidable de 132 mm en barra calibrada de 20mm de diàmetre amb molla de recuperació,
pany i clau maestrejat, topall d'acer inoxidable, model a escollir per df, i part proporcional
d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar completament col.locada i acabada la
partida. Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF,
CTE i normativa vigent.

P- 238

(MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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€1.784,85utEABGFH10 PRm7.- Subministre i col.locació de passera tècnica de dimensions 610x75 cm, format per un perfil
de suport HEB 200 col.locat a paraments amb placa d'ancoratge col.locat amb fixacions
mecàniques i amb tirant intermitg, perfils en L pertimetral i perfils intermitjos en T, de 50x50 mm,
amb relliga per formació de paviment de 40 mm de gruix, barana de 77 cm d'alçada, amb muntants
cada 102 cm de distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2 d'esmalt sintètic acabat, color
a escollir per df, 
i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar completament col.locada
i acabada la partida. Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

P- 239

(MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€405,29utEABGMU10 FX-02.- Subministre i col·locació de porta metàl.lica de dimensions de 142x200 cm de dues fulles
batents, formada amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, amb clau, acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i
muntada.

P- 240

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€3.769,72utEABGMU11 FX-01.- Subministre i col·locació de tancament de xapa d'acer pintat, amb esmalt sintetic, color a
escollir per DF, accés cuina i armari, de dimensions 764x384 cm, format per una porta amb
envidrament, de sortida de cuina, tancament de sala de residus, amb una porta batent i dues targes
fixes, amb envidrament 5+5 mm translucid, els dos tancaments,i dues portes de dues fulles batents
per armaris d'instal.lacions de Cia, de xapa microperforada, amb targes intermitges i superiors
formada amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, amb clau, acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

P- 241

(TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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€297,98utEAF3AL01 FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x120 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions
52x135 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat
color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 242
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€467,84utEAF3AL02 FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x200 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions
52x100 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat
color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 243

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€686,76utEAF3AL03 FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x200 cm, i una finestra inferior d'una fulla batent
oculta, de dimensions 52x100 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 244

(SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 28

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€223,71utEAF3AL04 FE.04.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per un
tancament fix de dimensions 52x300 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat
color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat amb
vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1
capa vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

El tancament estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge
d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc d'una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 
Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 245

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€66,42utEAF3AL05 FE.04'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada per un tancament fix de dimensions
52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´, d'alumini perimetral lacat
color segons DF. 

Fins i tot, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 246

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 29

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€931,79utEAF3AL06 FE.06.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 240x218 cm,
formada per una finestra de dues fulles batents, la principal oscilo-batent, dimensions totals
240x108 cm, i una tarja inferior fixa, de dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 247

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 30

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€125,99utEAF3AL07 FE.07'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x88 cm,
formada per un tancament fix de dimensions 100x88 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 248

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 31

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€336,32utEAF3AL08 FE.08.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 249

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 32

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€149,22utEAF3AL09 FE.08'.- Subministre i col.locació tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm, formada
per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 250

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 33

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€357,24utEAF3AL10 FE.09.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x138 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions 100x138 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 251

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 34

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€160,61utEAF3AL11 FE.09'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x112 cm,
formada per un tancament fix de dimensions 100x112 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes d'envidrament de EPDM
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 252

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 35

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€578,23utEAF3AL12 FE.10.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 105x240 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions 105x130 cm, i una tarja inferior fixa,
de dimensions 105x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 253

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 36

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€607,01utEAF3AL13 FE.11.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 120x240 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions 120x130 m, i una tarja inferior fixa, de
dimensions 120x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 254

(SIS-CENTS SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 37

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.647,44utEAF7AB01 FE.05.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 240x314 cm, formada per
una balconera de dues fulles batents, de fulla oculta, de dimensions 240x213 cm, i una tarja
superior fixa de dimensions 240x100 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 255

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 38

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€591,62utEAF7AB02 FE.07.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x232 cm,
formada per una porta d'una fulla oscilo-batent, de fulla oculta, de dimensions 100x232 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 256

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 39

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€554,99utEAF7AB03 FE.12.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x210 cm,
formada per una balconera d'una fulla oscilo-batent, de fulla oculta, de dimensions 100x210 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 257

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 40

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.643,59utEAF7AB04 FE.15.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 320x220 cm, formada per
una balconera de dues fulles batents, de fulla no oculta, de dimensions totals 160x220 cm, i dues
tarjes laterals fixes de dimensions 80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 258

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 41

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.404,74utEAF7AB05 FE.16.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 275x220 cm, formada per
una balconera d'una fulla batent, de fulla oculta, de dimensions totals 91x220 cm, i una tarja lateral
fixa amb un muntat intermitg, de dimensions 180x220 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema de fulla oculta,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de
fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No s'inclou el vidre.

P- 259

(MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 42

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2.269,35utEAF7AB10 FE.13.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de larix de
69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida acabat
mate, de dimensions buit d'obra aproximat de 430x200 cm, formada per un tancament fix, amb
muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 260

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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€3.219,12utEAF7AB11 FE.14.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de larix de
69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida acabat mate
, de dimensions buit d'obra aproximat de 610x200 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats.

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de
neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de
polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de
mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 261

(TRES MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€315,48m2EAM1UAA5 Subministre i col·locació de mampara fixa de 65cm d'amplada i 240cm de alçada, composada per
un vidre lluna incolora trempada de 8 mm, de gruix, fixada mecánicament a parament amb perfileria
en U d'acer inoxidable de 10x40mm, sellat amb silicona.

P- 262

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€720,53utEAM1UV01 PV-01.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament recepció dels Allotjaments, de
dimensions totals 200x190 cm, format per un tancament fix de vidre 6+6 mm, de 200x140 cm,
col.locat amb silicona, sobre estructura oculta de perfils en U d'acer inoxidable, i tancament interior
amb reixa anti - intrusió d'acer lacat, color a escollir per DF, amb torn motoritzat amb clau interior
recepció.
Inclou la formació de taulell de recepció amb fusta massisa de mateix color i to que el revestiment
de la pared, acabat envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de estructures de suport, premarcs, ferratges, guies de guiatge de la persiana i
tots els elements necessaris. 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 263

(SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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€944,56utEAQAUF01 PF-01.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges de dimensions totals
90x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb una
tarja superior fixa de 80x20 cm, realitzat tot el conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat, per les dues cares, lacat
amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el revestiment
aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior
d'acer inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de seguretat (pany
electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 264

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€970,81utEAQAUF02 PF-02.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges adaptat, de dimensions
totals 100x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 50 mm,
amb una tarja superior fixa de 90x20 cm, realitzat tot el conjunt amb bastiment interior de fusta de pi
de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares, lacat
amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el revestiment
aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior
d'acer inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de seguretat (pany
electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 265

(NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€363,10utEAQDU100 PA-R-1-45.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 45x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla
batent de 45x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 266

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€376,75utEAQDU101 PA-R-1-50.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 50x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla
batent de 50x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 267

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€405,10utEAQDU102 PA-R-1-70.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 70x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles
batents de 70x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 268

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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€415,60utEAQDU103 PA-R-1-100.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 100x240 cm, armari amb fons i
laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 100x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 269

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€431,35utEAQDU104 PA-R-1-105.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 105x240 cm, armari amb fons i
laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 105x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 270

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€746,37utEAQDU105 PA-R-1-160.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 160x240 cm, armari amb fons i
laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 160x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 271

(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€342,10utEAQDU106 PA-R-2-35.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 35x210 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari d'una fulla
batent de 35x210 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 272

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€391,45utEAQDU107 PA-R-2-90.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 90x210 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues fulles
batents de 90x210 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 273

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€641,35utEAQDU108 PA-R-2-130.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 130x210 cm, armari amb fons i
laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 130x210 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb
melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 274

(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€1.023,31utEAQDUF03 PF-02'.- Subministre i col.locació de porta de tancament Sala Polivalent, dimensions 100x220 cm,
formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer inoxidable, barra antipànic per la part interior de la Sala, maneta exterior
acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 275

(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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€1.823,20utEAQDUF08 PF-09.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 137x300 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir,
amb una tarja lateral fixa de 17x250 cm acabat lacat blanc i tarja superior fixa de dimensions
137x50 cm, conjunt realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues
cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta
lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, barra antipànic, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, pany i clau mestrejada
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 276

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€1.613,20utEAQDUF09 PF-08.- Subministre i col.locació de conjunt de portes de tancament, de dimensions 170x300 cm,
formada per una porta de dues fulles batents de 170x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada
color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 170x50 cm, fulla realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta
lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrajada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 277

(MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€1.061,35utEAQDUF11 PF-11.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 110x300 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 110x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir,
amb tarja superior fixa de dimensions 110x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola
a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta
lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 278

(MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€1.245,10utEAQDUF12 PF-10.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions 120x300 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir,
amb tarja superior fixa de dimensions 120x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola
a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta
lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 279

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 47

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€877,60utEAQDUF19 PF-17.- Subministre i col.locació de porta interior de fusta, enrasada amb el revestiment, de
dimensions 98x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm, i un gruix de 40
mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer inoxidable, joc de manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 280

(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€3.304,99utEAQDUF20 PM-01.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra
aproximat de 485x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el
envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 281

(TRES MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€2.884,99utEAQDUF21 PM-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de dimensions
buit d'obra aproximat de 400x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i
perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la
fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el
envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 282

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€694,89utEAQDUF22 PV-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra
aproximat de 147x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el
envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 283

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€2.695,99utEAQDUF23 PM-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra
aproximat de 346x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el
envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 284

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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€931,14utEAQDUF24 PV-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra
aproximat de 264x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra,
per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i
muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el
envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 285

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€1.244,65utEAQDUF25 PF-04.- Subministre i col·locació de porta corredissa interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra
aproximat de 168x300 cm, porta d'una fulla corredissa formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate.
Inclou la guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable,
joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.
No inclou el envidrament.

P- 286

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€469,14utEAQDUF50 P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions 90x215 cm, formada
per una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior
de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 287

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€511,14utEAQDUF51 P-02.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions 100x215 cm, formada
per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior
de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 288

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€511,14utEAQDUF52 P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta
80x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 90x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de
color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 289

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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€652,89utEAQDUF53 P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta
85x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 95x215 cm,
i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de
color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 290

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€710,64utEAQDUF54 P-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta
90x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 100x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a
taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 291

(SET-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€721,14utEAQDUF55 P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta
130x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 140x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a
taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 292

(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€924,85utEAQDUF56 P-07.- Subministre i col.locació de conjunt de portes corredisses de fusta acabat lacat, per un forat
de porta 166x210 cm, amb dos xàsis integrats al tàbic, formada per dues portes d'una fulla
corredissa de 93x215 cm cada una, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de
la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 293

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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€1.403,20utEAQFUF04 PF-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions
144x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb acabat xapat amb melamina imitació fusta, regruix del premarc per
adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada
amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 294

(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€1.823,20utEAQFUF06 PF-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions
155x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents
gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges
d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 295

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€2.033,20utEAQFUF07 PF-07.- Subministre i col.locació de porta pivotant de fusta, d'una fulla de dimensions 145x300 cm,
amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior
acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 296

(DOS MIL TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€1.928,20utEAQFUF13 PF-12.- Subministre i col.locació de conjunt de porta corredissa de fusta i tarja superior, de
dimensions 220x300 cm, format per porta d'una fulla corredissa de dimensions 220x250 cm, de 40
mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb tarja superior fixa de dimensions 220x50 cm, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi
de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares lacades
color blanc pintat al taller. 
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i llistó de vidre de fusta
lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 297

(MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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€1.849,45utEAQFUF14 PF-13.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla de dimensions 220x300
cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de
flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller,
per les dues cares.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 298

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€2.044,99utEAQFUF15 PF-14.- Subministre i col.locació de porta telescopica corredissa de fusta, de dues fulles
corredisses telescòpiques de dimensions 220x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de
flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual que la fusteria, regruix del premarc per
adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada
amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 299

(DOS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€956,35utEAQFUF16 PF-15.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xasis en
tàbic, tapetes integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de
40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 300

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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€956,35utEAQFUF17 PF-16.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en
el tàbic, d'una fulla de dimensions 95x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi
de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, condena interior i
opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 301

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€1.087,60utEAQFUF18 PF-16'.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en
el tàbic, tapetes integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm,
de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de premarcs amb cèrcols de
fusta de dm acabat xapat de fusta natural acabat envernissat ignifug igual que la fusteria, regruix
del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar
en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI
304, condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

P- 302

(MIL VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€479,20utEASAEI07 P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 45-c5, per un
pas de 80x210 cm, d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat
de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

P- 303

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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€544,30utEASAEI08 P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un
pas de 80x210 cm, d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat
de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

P- 304

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€615,70utEASAEI09 P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un
pas de 90x210 cm, d'una fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat
de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

P- 305

(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€796,30utEASAEI10 P-03rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2
60-c5, per un pas de 160x210 cm, de dues fulles batents de 160x210 cm, acabada pintada lacada
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert
de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de
manetes acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada,
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 306

(SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€347,95utEASAEI11 P-04rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2
60-c5, per un pas de 70x155 cm, d'una fulla batent de 70x155 cm, acabada pintada lacada color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de
xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de
manetes acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada,
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 307

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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€474,08m2EAU1U120 PT-01.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 8 mòduls de 114x300
cm i 70 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i
aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix, acabat exterior per les dues cares,
amb taulell de fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació fusta,
igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i elements de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

P- 308

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€474,08m2EAU1U121 PT-02.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 6 mòduls de 115x300
cm i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i
aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix, acabat exterior per les dues cares,
amb taulell de fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació fusta,
igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i elements de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

P- 309

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€68,11m2EAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de gruix, 50 a 55 mm
d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m2

P- 310

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€25,44utEAVMUA01 Formació de protector solar de 485 mm llarg de pala i de 120 mm d'amplaria, format per una xapa
d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 2
plecs longitudinals, 1 plegat cap a la part inferior i 1 plegat a la part superior, col.locat amb fixacions
mecaniques sobre perfil de suport en ´´L´´ 30x30 mm i de 2 mm de gruix, fixat amb cargols
mecànics sobre les pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 311

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€187,94uEAVZ0AD0 Motor per a persiana, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locatP- 312
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€7,17mEAVZK000 Guies d'alumini per a persianes enrotllables, col.locat amb fixacions mecàniques. totalment muntat i
en funcionament.

P- 313

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€6,37mEAZ1UU10 Tapajunts de fusta de alerce de secció rectangular llisa de 100x10 mm, acabat amb vernís base
aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís
d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

P- 314

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€129,96mEB12U010 Subministre i col.locació de barana inclinada escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb
esmalt sintetic color a escollir DF, formada per un travesser superior i inferior formada per una
pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades cada 10 cm, col.locat amb fixacions
mecaniques. Tot el conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de
soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i elements
necessaris per la correcta col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues
d'acabat. Tot segons detalls de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

P- 315

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€122,61mEB12U011 Subministre i col.locació de barana escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt
sintetic color a escollir DF, formada per un travesser superior i inferior formada per una pletina de
50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques.
Tot el conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de soldadures,
si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris per
la correcta col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot
segons detalls de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

P- 316

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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€697,33utEB14UAA1 Subministre i col.locació d'escala de gat per manteniment de coberta, formada per graons amb rodó
massís de ferro de 200x400x15mm col.locats cada 25 cm, fixats mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella, iniciant-se a 250cm del terra. per salvar una alçada total de 2500 mm,
més 1000 mm de barana de protecció. Inclou protecció amb rodó massís de ferro de 15mm de
gruix així com resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament
acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra.

P- 317

(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€1.645,53utEB15UB01 PRV-04.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre
laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 310 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable
austenític de designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

P- 318

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1.069,12utEB15UB02 PRV-06.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre
laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 240 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable
austenític de designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

P- 319

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€398,66utEB15UB03 PRV-05.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre
laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 134 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable
austenític de designació AISI 316, en forma de U de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb
silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

P- 320

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€141,88mEB15UV10 Subministre i col.locació de barana de vidre horitzontal i inclinada, de 110 cm d'alçada, formada per
vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, i suport amb montants vertical, col.locada sobre U d'acer formada previament,
amb una tira de neopré, i sellada amb silicona.
Passamà superior calibrat de fusta de 50 mm de diametre amb encaix per col.locar sobre el vidre.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

P- 321

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€404,86mlEB15UV90 Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de
10+10 mm de gruix, amb una lluna trempada, i amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat
amb silicona entre ells, i en la part inferior suport inferior realitzat amb una peça en forma de pinça, i
estructura de suport a element estructural de coberta amb perfil d'acer inoxidable L de 200x100
mm, tot el conjunt amb perfileria d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat polit
mate, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Passamà superior calibrat amb forma de doble U amb pletines de 50x10 mm, una U per la recepció
de la barana, col.ocat amb silicona i l'altre U per la col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

P- 322

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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€104,22m2EB32U001 Subministre i col.locació de reixa realitzada per perfils tubulars perimetrals de 50x50 mm, col.locats
cada 60 cm, acabat gelosia amb perfils en ''z'' de 50x2 mm, acabat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'acabat, color a escollir per D.F., totalment acabada segons plànols de projecte,
comprobació de mides a obra.

P- 323

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€33,49uEB71UA20 Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 324

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,68mEB71UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat

P- 325

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€582,71uEB71UE40 Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer
inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1

P- 326

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€73,55uEB71UH20 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 327

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€70,16m2EC151D01 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 328

(SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€122,26m2EC1GVV01 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 329

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€124,55m2EC1GVV02 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 9 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 330

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€126,02m2EC1GVV03 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 331

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€15,55mED111E11 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 332

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€15,84mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 333

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€16,67mED111E31 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 334

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€23,55mED111E71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 335

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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€20,55mED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 336

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€20,22mED15J871 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 337

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€41,67uED1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

P- 338

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€134,11uED352566 Pericó de pas, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

P- 339

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€260,67uED353JS1 Pericó d'escomsa d'incendis D40 i tapa registrable, de 100x40x40cm cm de mides interiorsP- 340
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€266,89uED353JS2 Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa regist.,100x40x40cm de mides interiors.P- 341
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€194,75uED359355 Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 342

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€101,27uED35JS01 Pericó de peu de baixant i tapa fixa amb junta elastomérica, de 45x45x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 343

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€93,87uED35JS02 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 344

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€93,87uED35JS03 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 345

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€140,94uED35JS04 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 346

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€140,94uED35JS05 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 347

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€373,27uED35JS06 Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x11
0 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 348

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€50,12uED3F3440 Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

P- 349

(CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€101,51uED5154JM Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M 5 ( 5 N/mm2 )

P- 350

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€36,25uED51LDJ1 Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

P- 351

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€30,79mED7FBB7P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

P- 352

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€32,13mED7FBB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, penjat al sostre

P- 353

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€31,22mED7FR113 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 354

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€32,58mED7FR213 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 355

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€41,02mED7FR313 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 356

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€49,54mED7FR413 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 357

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€64,51mED7FR513 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 358

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€571,53uEDKZA880 Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

P- 359

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€75,40mEE41GGC7 Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre,
muntada superficialment

P- 360

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€127,02mEE41GGCC Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre,
muntada superficialment

P- 361

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€319,42utEE41GU10 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de
120X150 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de
diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de manteniment.

P- 362

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€287,92utEE41GU11 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de
150X60 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de
diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de manteniment.

P- 363

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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€209,17utEE41GU12 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a definir per df, de
50X50 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de
diferents usos, certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de manteniment.

P- 364

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€42,61mEE42C814 Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 365

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€7,52mEE42H4S2 Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, muntat superficialment

P- 366

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€15,19mEE42Q112 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 367

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€14,82mEE42Q412 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 368

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€16,53mEE42Q812 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 369

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,80mEE44CJS1 Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 160
mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 370

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€11,80mEE44CJS2 Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 203
mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 371

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€9,27mEE44CJS3 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de vidre, de 127 mm de
diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 372

(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€29,31m2EE51ET10 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
40 mm, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 373

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€28,32m2EE51KQ10 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de
reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 374

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€31,32m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

P- 375

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€6,15mEE5Z1100 Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

P- 376

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€28,51uEE5Z5500 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge, col.locada

P- 377

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€31,21uEE5Z5700 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge, col.locada

P- 378

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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€1.368,14uEEA16DC5 Col·lector solar de tubs de buit de 18 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 3 a 3.5 m2 i un
rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col·locat

P- 379

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€2,67lEEAZA300 Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °CP- 380
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€958,95uEEB15522 Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 10 a 12 m/s i un cabal màxim
de 3000 a 4000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V , amb 2 posicions de velocitat, col·locada
mural

P- 381

(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€2.622,98uEEC1UJS1 Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i una capacitat de 20 kg/h,
col·locat i connectat

P- 382

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4.415,48uEEC42JS1 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP 2018, equipada amb
recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments
secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 25 mm
de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al
tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una
atenuació acústica per banda de vuitena de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció
desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament amb cabal
constant, programació per free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de
comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta amb protocol modbus

P- 383

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€5.339,77uEEC42JS2 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP 2018, equipada amb
recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments
secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 25 mm
de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al
tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una
atenuació acústica per banda de vuitena de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció
desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament amb cabal
constant, programació per free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de
comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta amb protocol modbus

P- 384

(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€12.901,37uEED5MJS2 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 48 a 53 kW i potència
calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 4 i COP aproximat de 4.4, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 12,625 kW i en calor 12,614 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

P- 385

(DOTZE MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€13.058,13uEED5MJS3 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència
calorífica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.5, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 10,833 kW i en calor 11,222 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

P- 386

(TRETZE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€14,15UEED5MJS6 Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de càrrega mínima i 100 kg de càrrega
màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau, cassoletes
metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de seguretat per pilons interns i massilla
viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis oberts,
muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.

P- 387

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€20.140,22uEED5NJS1 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor,
possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 73 a 78 kW i potència
calorífica de 83 a 88 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.4, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 17,976 kW i en calor 19,432 kW, elevada eficiència estacional
determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mòduls, col.locada

P- 388

(VINT MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€4.066,23uEED92JS1 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 12 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.13 kW com a màxim, col·locat

P- 389

(QUATRE MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€3.074,87uEED92JS2 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de
0.085 kW com a màxim, col·locat

P- 390

(TRES MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€1.742,89uEED92JS3 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de
0.045 kW com a màxim, col·locat

P- 391

(MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€747,76uEEDE1JS1 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 392

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€795,97uEEDE1JS2 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 393

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€842,78uEEDE1JS3 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 394

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1.362,22uEEDE1JS4 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 650 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col.locada

P- 395

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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€1.144,01uEEDE1JS5 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 15 a 17 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 480 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 396

(MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€740,55uEEDE1JS6 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.2 a 2.5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 397

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€723,73uEEDE1JS7 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 398

(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€956,51uEEDE1JS8 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, de baixa silueta,
col.locada

P- 399

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€758,23uEEDE1JS9 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 400

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€826,21uEEDE1JSA Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 401

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€177,81uEEK11R01 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
4000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 402

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€156,28uEEK11R02 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
3000x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 403

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€160,95uEEK11R03 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 404

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€233,90uEEK11R04 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
3000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 405

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€305,10uEEK11R05 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
3900x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 406

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€259,22uEEK11R06 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
6000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 407

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€36,74uEEK11R07 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 408

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€41,52uEEK11R08 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 409

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 63

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€53,94uEEK11R09 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
800x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 410

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€62,83uEEK11R10 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1000x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 411

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€372,81uEEK11R11 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
7500x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 412

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€594,08uEEK11R12 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
12300x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 413

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€198,17uEEK11R13 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
4500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 414

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€148,89uEEK11R14 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 415

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€64,06uEEK11R15 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
800x150 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 416

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€78,65uEEK11R16 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 417

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€160,95uEEK11R17 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 418

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€148,89uEEK11R18 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 419

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€211,76uEEK11R19 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1200x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 420

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€255,97uEEK11R20 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x1800 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 421

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€374,03uEEK11R21 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1700x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 422

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€23,09uEEK27737 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 423

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€133,17uEEK85JS1 Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 55 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 160 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 424

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€179,80uEEK85JS2 Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm
de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 425

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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€208,55uEEK85JS3 Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm
de diàmetre amb comporta de regulació, de 2000 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 426

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€24,41uEEKDA73G Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 427

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€28,88uEEKDAA5G Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 300x150 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 428

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€104,41uEEKDAJS1 Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 600x300 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 429

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€112,46uEEKDAJS2 Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 500x400 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 430

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€1.151,04uEEKN1JS1 Reixa acústica de cel.la rectangular per instal.lar en façana, de planxa galvanitzada i elements
absorbents de 1000x1000mm i 600 mm de llarg, cabal d'aire de 5000 m3/h i aenuació acústica de
22dBA fixada al bastiment

P- 431

(MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€173,44uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 432

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€192,44uEEKP2JS1 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 433

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€192,44uEEKP2JS2 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 434

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€202,22uEEKP2JS3 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 435

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€195,78uEEKP4411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 436

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€248,50uEEKP4911 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 550
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 437

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€210,19uEEKPA211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 438

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€218,90uEEKPA311 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 250
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 439

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€279,82uEEKPG611 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 400
mm d'alçària col·locada entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.

P- 440

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€507,14uEEKS3JS1 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i
1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una
separació entre elles de 150 mm, cabal d'are de 3000m3/h i atenuació acústica de 24.2 dBA,
col·locat

P- 441

(CINC-CENTS SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€449,72uEEKS3JS2 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i
900 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una
separació entre elles de 150 mm, cabal d'are de 2000m3/h i atenuació acústica de 17.7 dBA,
col·locat

P- 442

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€449,72uEEKS3JS3 Silenciador acústic de cel·la rectangular per encapsulat. Format per: cel·les de llana mineral que
actuen com a absorbent, envolvent de xapa d’acer galvanitzat i marcs de connexió de llarg 1200
mm i una secció de (base x altura) de 1500 x 1500. Separació entre lames de 200 mm i lama de
200 mm. Cabal d’aire de 3.000 m3/h i atenuació acústica global de 24,2 dBA, col.locat.

P- 443

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€143,54uEEM93451 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte

P- 444

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€233,57uEEM93AD1 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

P- 445

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€68,73uEEP31155 Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 446

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€16,23uEEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 447

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€48,23uEEU4U005 dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de D, col·locat roscat

P- 448

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€20,09uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 449

(VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€96,18uEEV21D00 Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

P- 450

(NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€219,45uEEV28030 Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectatP- 451
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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€470,26UEEV2C203 SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA
-20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA
Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ
TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE
160 A. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 452

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€3.789,81uEEV32JS1 Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats interiors/grups, pantalla tàctil, programador
horari, servidor web per connexio desde PC o compatible amb dispositius movils, control de
ventilació, visualització de temperatura de retorn de cada unitat interior, gestio energètica,
connectable a xarxes LAN i WLAN.  instal·lat i connectat

P- 453

(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€212,20uEEV32JS2 Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectatP- 454
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€271,00uEEV32JS3 Interfaz d'integració, per a cortina d'aire compatible amb unitats exteriors de R-410A i R-32,
instal·lat i connectat.

P- 455

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS)

€2,63MLEEV4C604 SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS
TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN
SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS
BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

P- 456

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€2,63MLEEV4C605 SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT
I APANTALLAT. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA:
ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

P- 457

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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€3.866,56UEEV5C116 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA, AMB ORDENADOR,
SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL:
PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i  EN FUNCIONAMENT.

P- 458

(TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€3.498,89UEEV5C500 ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES
(240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles
tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

P- 459

(TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€5.316,97UEEV5C607 SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE COMUNICACIONS
AMB ALTRES SISTEMES, INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA.
PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona (Inclou hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ,
ACCESORIS CABLEJAT i MONTATGE.

P- 460

(CINC MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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€291,50UEEVC0407 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE
CEL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS
AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 461

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€2.580,13UEEVC5002 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT i
CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 462

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€2.518,49UEEVC5004 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT.
INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 463

(DOS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€3.682,30UEEVC5005 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOLAR
TÈRMICA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 464

(TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€4.288,24UEEVC5006 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL CONSUMS.
INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 465

(QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€287,75uEEVG1651 Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió
nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i
llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i
amb totes les connexions fetes

P- 466

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€93,21kgEEZG4000 Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410aP- 467
(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€13,00mEF11H411 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 468

(TRETZE EUROS)

€19,15mEF11H622 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 469

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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€25,49mEF11H722 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 470

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€30,95mEF11H822 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 471

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€42,43mEF11H922 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 472

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€52,97mEF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 473

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€64,50mEF11HB22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88.9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 474

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€10,19mEF5282B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0.8 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 475

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€14,16mEF5294B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 476

(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€12,95mEF52A3B1 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 477

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€16,73mEF52A4B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 478

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€31,56mEF5AA3B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 479

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€45,88mEF5AB4B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 480

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,30mEF5B24B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 481

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€8,91mEF5B44B1 Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 482

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€9,63mEF5B54B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 483

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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€9,83mEF5B64B1 Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 484

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€16,84mEF5B76B1 Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 485

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€19,04mEF5B86B1 Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 486

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€268,91uEF5J1JS1 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs,
potència màxima dels equips > 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una derivació
per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments
tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 487

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€120,87uEF5J1JS2 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs,
potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una
derivació per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els
aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 488

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€141,63uEF5J1JS4 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs,
potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una
derivació per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els
aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 489

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,54mEF925PBC Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

P- 490

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,91mEF925PBE Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

P- 491

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€9,97mEF925PBG Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

P- 492

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€12,91mEF925PBJ Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

P- 493

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€17,23mEF925PBK Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

P- 494

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€8,28mEFB15655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 495

(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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€27,91mEFB1A625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 496

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€33,46mEFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 497

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€10,15uEFM11JS1 Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m, de 1/2´´ de diàmetre nominal, muntat
superficialment

P- 498

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€26,91uEFM25630 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

P- 499

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€4,50mEFQ3341L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 500

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€6,08mEFQ3349L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 501

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€6,90mEFQ334BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 502

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€7,09mEFQ334CL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 503

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€7,97mEFQ334EL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 504

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€8,94mEFQ334GL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 505

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,85mEFQ3363L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 506

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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€5,16mEFQ3364L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 507

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€6,80mEFQ3385L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 508

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€6,96mEFQ3386L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 509

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,16mEFQ3387L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 510

(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€7,64mEFQ33A5L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 511

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€7,66mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 512

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,70mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 513

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€8,79mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 514

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,75mEFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 515

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€11,63mEFQ33CCL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 516

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€13,14mEFQ33CEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 517

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 73

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€11,94mEFQ33E7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 518

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€13,53mEFQ33E9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 519

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€15,24mEFQ33ECL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 520

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€17,98mEFQ33EEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 521

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€16,71mEFR11412 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 522

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€17,93mEFR11512 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 523

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€35,64uEG4723 Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 524

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€414,79uEG1167U2 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 525

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€265,30uEG11CD62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 526

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€539,38uEG11CDU2 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 527

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€71,34uEG121D02 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x170 mm i muntada superficialmentP- 528
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€847,22uEG13JSSK Quadre de comandament i protecció d'allojament segons esquema, incloent tot el material de
protecció i maniobra indicat, cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del conductor
de terra, petit material auxiliar i accessoris.

P- 529

(VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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€49,33uEG13U010 Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36
mòduls i muntatge superficial

P- 530

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€8,96uEG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

P- 531

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€10,69uEG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P- 532

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€11,13uEG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastadaP- 533
(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€499,53uEG1AJSS1 Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues fileres de trenta-sis moduls i
muntat superficialment

P- 534

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€209,28uEG1AJSS4 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors d'encesa (12 unitats),
en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

P- 535

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€146,28uEG1AJSS5 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors d'encesa (12 unitats),
en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

P- 536

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€1.047,12uEG1AU001 Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat
superficialment

P- 537

(MIL QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€344,09uEG1AU008 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

P- 538

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€356,19uEG1PU1A2 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

P- 539

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€535,65uEG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

P- 540

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€4,28mEG21H51J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 541

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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€4,40mEG21RD1G Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 542

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€1,62mEG22H715 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 543

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,86mEG22H811 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 544

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€2,34mEG22H915 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 545

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€2,82mEG22HA15 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 546

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€4,31mEG23E815 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 547

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€25,70mEG2C2E42 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

P- 548

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€50,37mEG2C3E42 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

P- 549

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€27,03mEG2DCGF7 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 550

(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€43,72mEG2DCGK7 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 551

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€18,56mEG2DE8D7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 552

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€21,32mEG2DE8E7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 553

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€23,59mEG2DE8F7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 554

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€32,72mEG2DE8H7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 555

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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€5,66mEG312182 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 556

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€6,53mEG312196 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 557

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,12mEG3121A6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 558

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€11,66mEG3121B6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 559

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€13,60mEG3121C6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 560

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€1,66mEG312324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 561

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€2,01mEG312334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 562

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€2,52mEG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 563

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€4,47mEG312354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 564

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€5,23mEG312366 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 565

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€7,53mEG312376 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 566

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€2,67mEG312634 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 567

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€2,52mEG312636 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 568

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€3,55mEG312644 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 569

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€5,93mEG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 570

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,52mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 571

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€7,85mEG312664 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 572

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€11,33mEG312674 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 573

(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€15,33mEG312686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 574

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€24,56mEG312696 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 575

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€5,41mEG312C26 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 12 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 576

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€18,71mEG315686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 577

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€0,88mEG31F146 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 578

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,08mEG325134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

P- 579

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€2,76mEG325154 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 580

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€4,91mEG380702 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialmentP- 581
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€7,77mEG380802 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialmentP- 582
(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€11,58mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 583
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€11,01mEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 584
(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€3,96mEG3B1102 Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

P- 585

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€6,00mEG3B8502 Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

P- 586

(SIS EUROS)

€5,95UEG3RJSS1 Terminal de terra cable nu 25 mm2P- 587
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€3,53UEG3RJSS2 Fixacio-terminal de terra per a cable nu 50 mm2P- 588
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€3,85UEG3RJSS5 Terminal de terra cable nu 16 mm2P- 589
(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€39,99uEG415D97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 590

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€38,01uEG415D99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 591

(TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€38,50uEG415D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 592

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€39,99uEG415D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 593

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€68,03uEG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 594

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€69,71uEG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 595

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€71,05uEG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 596

(SETANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€89,60uEG415DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 597

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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€182,27uEG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 598

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€46,28uEG415F97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 599

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€43,37uEG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 600

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€43,93uEG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 601

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€44,98uEG415F9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 602

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€47,72uEG415F9F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 603

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€78,93uEG415FJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 604

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€80,07uEG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 605

(VUITANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€82,24uEG415FJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 606

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€83,64uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 607

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€99,14uEG415FJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 608

(NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€144,80uEG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 609

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€153,69uEG415FJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 610

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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€329,02uEG41D5PL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 611

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€340,94uEG41D5PM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 612

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€345,62uEG41D5RL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 613

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€401,53uEG41E4QN Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 614

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€487,85uEG41G1QP Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 615

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€993,67uEG41JBSQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 616

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€135,39uEG42529H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 617

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€221,81uEG4252JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 618

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€133,63uEG42539H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 619

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€194,76uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 620

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€256,64uEG4253JK Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 621

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€167,68uEG426B9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 622

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 81

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€340,43uEG426BJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 623

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€167,68uEG426C9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 624

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€258,48uEG426CJH Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 625

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€340,43uEG426CJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 626

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€235,42uEG42JCKK Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 627

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€213,24uEG42X010 Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica
de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril
DIN normalitzat, col·locat

P- 628

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€33,46uEG43A132 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

P- 629

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€34,58uEG43E132 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

P- 630

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€43,46uEG4662A2 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i
muntada superficialment

P- 631

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€35,64uEG47232F Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 632

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€39,48uEG47434E Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 633

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€136,97uEG482145 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

P- 634

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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€279,06uEG482325 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

P- 635

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€353,42uEG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

P- 636

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€63,19uEG48B21C Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

P- 637

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€1.278,49uEG48JSS1 Inversor de xarxa manual-automatica amb accionament remot de 40 a 125 A, dissenyats
específicament per a subministraments de socors o grups electrògens de fins a 90 kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC +/- 30%).
• Configuració per potenciòmetres i microinterruptor.
• Entrades / sortides programables per gestionar fàcilment aplicacions específiques (desllastament,
tests ...).
• Configuració de paràmetres per a un cicle d'operació perfectament adaptat a les necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense alimentació (tret), protegint les càrregues en cas de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i proteccio del cablejat intern. Muntatge en perfil DIN.

P- 638

(MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€239,49uEG48JSS2 Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat
màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

P- 639

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€658,80uEG48U1TF Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat
superficialment

P- 640

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€239,29uEG48B44CJ1V4 Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de
SIMON

P- 641

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€398,78uEG49U025 Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230
V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat

P- 642

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€54,45uEG4R4CR0 Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

P- 643

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€83,01uEG4R4FL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per
3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

P- 644

(VUITANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€48,96uEG4RJSS1 Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i comandament de 230 V,
amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de
la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat

P- 645

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€136,13uEG4S2221 Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre
interior, fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols

P- 646

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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€10,64uEG4W1140 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

P- 647

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€10,80uEG4W1160 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

P- 648

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€11,02uEG4W11A0 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

P- 649

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€11,81uEG4W11B0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

P- 650

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€12,31uEG4W11C0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

P- 651

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€23,97uEG4W11D0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

P- 652

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€60,30uEG4ZJSS3 Repartidor modular 4P 50A col·locadaP- 653
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€162,73uEG4ZU010 Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual,
per a connectar al relè diferencial, col·locada

P- 654

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€639,06uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

P- 655

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€863,79uEG51UE02 Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5,
col·locat en CPM

P- 656

(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€25,12uEG5A8222 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 50/5 A, una potència de 2.5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

P- 657

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€25,24uEG5A9222 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 60/5 A, una potència de 2.5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

P- 658

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€31,02uEG5AB822 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

P- 659

(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€44,52uEG5AEA22 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una potència de 15 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

P- 660

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€512,84uEG5CJSS1 Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a consums parcials, amb
port de comunicació RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat interior,
col·locat.

P- 661

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,75uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 662
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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€48,95uEG6115D0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

P- 663

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€58,85uEG6115F0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

P- 664

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€20,50uEG61CEC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat

P- 665

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€25,27uEG61CEC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat

P- 666

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€22,64uEG61CSC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment

P- 667

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,00uEG61CSC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

P- 668

(VINT-I-VUIT EUROS)

€14,11uEG6211D2 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 669
(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€10,93uEG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 670
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€17,81uEG62D1DJ Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 671

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€6,22UEG62JSS8 Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre d'usuari configurable.
Instal·lat

P- 672

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€10,96uEG631152 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, encastada

P- 673

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€13,69uEG631EA2 Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

P- 674

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,78uEG638156 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

P- 675

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,63uEG63815J Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

P- 676

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€11,94uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

P- 677

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,33uEG64JSS1 Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material d'instal.lació i
muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

P- 678

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€4,19uEG675212 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, amb bastidor per a
caixa universal, preu mitjà, col·locat

P- 679

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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€80,58uEG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

P- 680

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€76,21uEG731283 Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives
i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà,
muntat superficialment

P- 681

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€2.916,17uEGB1JSS1 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0 kVAr de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva
amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb filtre
d'harmonics i condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.

P- 682

(DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€9.598,03uEGC7CBA0 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de potència,
temps d'autonomia de 20 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60
segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

P- 683

(NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€5.398,03uEGC7JSS1 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència,
temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60
segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat.

P- 684

(CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€33,65uEGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 685

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€25,99uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 686

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€40,16uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 687

(QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€19,48uEGDZJSS1 Soldadura aluminotermica per unio del conductor en anell o dels electrodes amb l'estructura de
l'edifici.

P- 688

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€501,78uEGE1JSS1 Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a autoconsum, amb grau de
proteccio IP66 i proteccions interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions
CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de
xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals de Tersa (RD15/2018 i
RD 244/2019).

P- 689

(CINC-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€2.960,57uEGE2JSS1 Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida
9000 W, tensió maxima d'entrada 900 V, rendiment màxim de 96.5 a 97.5%, grau de protecció
IP-65, col·locat

P- 690

(DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€262,76uEGE3JSS1 Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors d'autoconsum trifàsics. A més
monitoritza tots els paràmetres de la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre autoconsum, en què es prohibeix
l'abocament a xarxa., amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat

P- 691

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€3.795,45uEGEKJSS1 Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a autoconsum,amb grau de
proteccio IP66 i proteccions interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions
CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de
xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals de Tersa (RD900/2015).

P- 692

(TRES MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€69,06uEH12JSS1 Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90 mm,840/4000k,3800lm, amb cos principal fabricat en
policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer inoxidable per a un ajust precís
entre el cos principal i difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior mitjançant premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox. inclosos en subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment

P- 693

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€30,84uEH12JSS2 Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb cos principal fabricat en alumini/PC
i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

P- 694

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€136,65uEH12JSS3 Lluminaria decorativa led,47W, 11407x109x80 mm, color 830/3000k,5700lm,munt.superf.pared.
Tipus de muntatge: muntatge en superfície del sostre, muntatge en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada. Difusor de plàstic opal brillant
llum brillant que actua a les línies de l’el·lipse.

P- 695

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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€63,22uEH12JSS4 Lluminaria aplic exterior led,12W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,480lm,munt.superf.pared.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble Cara

P- 696

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€41,21uEH12JSS5 Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color 830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

P- 697

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€77,96uEH12JSS6 Lluminaria aplic interior led,21W, 420x420x84mm, color 840/4000k,IP40,munt.superf. pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor de recobriment mat amb una superfície lleugerament rugosa, amb
una il·luminació homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K
Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000 h
Índex de reproducció cromàtica 80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016 Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa d'acer, de color blanc, lacat en pols. Difusor de recobriment de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK) IK02
temperatura ambient -20 - 25 ° C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg

P- 698

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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€179,31uEH1LJSS1 Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum 29W,2750 lm, IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimitzada
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de protecció amb un angle d'obertura de
24º.
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del 85% i una dispersió cromàtica de 3
SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm / W.
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux lluminós límit del 70%). 
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz.

P- 699

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€107,36uEH22JSS1 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada,
fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal, amb
temperatura de color blanc neutre 4000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció
IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

P- 700

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€107,36uEH22JSS2 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada,
fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal, amb
temperatura de color blanc neutre 3000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció
IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

P- 701

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€90,38uEH22JSS3 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP20/IK06, temperatura de color blanc càlid
3000k, amb un grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V
100W tipus driver LED a tensió constant. Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de policarbonat
subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall
modular.

P- 702

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€103,61uEH22JSS4 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP65/IK06, temperatura de color blanc càlid
3000k, amb un grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V
100W tipus driver LED a tensió constant. Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de policarbonat
subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall
modular.

P- 703

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€49,95uEH2LJSS1 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 21 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1691 lm/W, color 840/4000k, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat.

P- 704

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€39,12uEH2LJSS2 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
metacril·lat amb difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat.

P- 705

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€94,25uEH61RC79 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 706

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€105,89uEH61RC7A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 707

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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€118,50uEH61RH99 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 708

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€98,31uEHT1B010 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió

P- 709

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€165,88uEJ12L6CP Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment

P- 710

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€288,12uEJ12L8JP Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment

P- 711

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€155,37uEJ13B711 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

P- 712

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€151,11uEJ13B71G Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu superior, fixat sota taulell

P- 713

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€361,92uEJ14BB11 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 714

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€206,27uEJ14BC1N Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 715

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€75,43utEJ18UUAH Subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 30x40
cm, acabat brillant, preu mitjà, encastada per la part inferior a taulell de cuina.

P- 716

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€115,65uEJ1AB21N Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 717

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€287,85uEJ1BF99C Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques,
amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de 6/9 l,
accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 718

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€54,70uEJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada,
preu superior

P- 719

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€117,09uEJ22111A Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 720

(CENT DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€12,64uEJ22V130 Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjàP- 721
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€74,12uEJ22Y910 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu superiorP- 722
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€105,86uEJ2311AG Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades
de maniguets

P- 723

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€88,35uEJ28113G Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 724

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€80,64uEJ28613A Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu
mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

P- 725

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€176,64uEJ2A813C Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

P- 726

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€29,90uEJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

P- 727

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€13,22uEJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 728

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€52,65uEJ33B1PF Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de
diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa
de petita evacuació

P- 729

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€76,78uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 730

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€288,15uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 731

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€371,78uEJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 732

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€146,93uEJ7117D3 Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre
bancada

P- 733

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€3.339,40uEJ71JS02 Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua per instal·lacio contra incendis formada per
dipòsit prefabricat en fibra de vidre de 15.000 l de capacitat, 2500mm de diámetre i 3200mm de
longitud. Por instal·lar soterrat, amb tapa, registre D560mm, sobreeixidor i buidat, 2brides i porta
brides de 2´´,  instal·lat

P- 734

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€14,44uEJ721101 Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´,
fixat i connectat

P- 735

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€487,83uEJ721JS1 Equip d'ompliment de la instal.lació amb grup hidràulic, válvula de retenció, válvules de bola, i
dipòsit de fibra mineral de 100 litres per fluid caloportador amb interruptor magnetic de nivell, fixat i
connectat.

P- 736

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€824,11uEJ72JS01 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada
de 3/4´´, fixat i connectat

P- 737

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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€7.206,44uEJA2HJS1 Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar
en posició vertical, de 24000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 738

(SET MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€3.757,27uEJAA7V11 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 739

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€94,23uEJM15010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal
nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 740

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€112,65uEJM16010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal

P- 741

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€120,75uEJM16020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm,
cabal nominal 2.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal

P- 742

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€23.729,63uEL28U1C4 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'atur i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 18 m), habitacle de qualitat mitjana de mesures
1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 1 + 1 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 1 + 1 fulles
d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio botonera accesible per
minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com també
l'il.luminació del forat del ascensor i zones nessesaries.

P- 743

(VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€20.981,90uEL28U2C2 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'atur i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut juny m), habitacle de qualitat mitjana de mesures
1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio botonera accesible per
minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com també
l'il.luminació del forat del ascensor i zones nessesaries.

P- 744

(VINT MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€17,23uEM242A2B Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

P- 745

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€23,41uEM243A2B Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

P- 746

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€192,37UEM243JS1 Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63
mm de diàmetre, per a una pressió màxima de treball de 31 bar.

P- 747

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€1.062,34uEM251011 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre,
muntada

P- 748

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1.252,27uEM91E23B Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 15 μs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m
d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

P- 749

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€338,01uEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

P- 750

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€28,21UEMD11BFA Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de moviment TRITECH BLUE
LINEGEN2 utilitzen una combinació de tecnologies de detecció per infrarojos passius (PIR) i
microones amb processament avançat de senyals. Zona d'angle zero i abast de cobertura de 12 x
12 m. Inclou detector + 2 ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El LED d'alarma visible des
de l'exterior es pot desactivar després de la instal•lació. Certificat EN50131, Grau 2. Classe
Ambiental II .. Model ALA022905 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant.

P- 751

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€20,38UEMD11BFB Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte magnètic de porta / finestra. Per
finestres, portes, parets i sostres. Sensor piezoelèctric encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a
16Vcc. Consum (típic): 7,5mA. Carcassa ABS resistent al foc. Dimensions: 25 x 28 x 95mm
(detector), 10 x 12 x 58mm (imant). Certificat EN50131: Grau 3, ref ALA953915 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

P- 752

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€21,88UEMD31441 Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006313 de Plana Fabrega o
equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

P- 753

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€166,66UEMD31442 Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la placa central i permet al sistema
comunicar-se a través de xarxes GPRS / GSM per reportar, controlar i programar. Podeu enviar
esdeveniments a la CRA a través dels canals de GSM veu, SMS o GPRS. Els esdeveniments
poden ser enviats en format SIA / IP, SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM / GPRS, els usuaris
finals poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon, mitjançant missatges SMS o
mitjançant l'aplicació per smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps real així com SMS, missatges de
veu i correus electrònics. certificat EN50131 Grau 2. ´´.Model ALA941018 de Plana Fabrega o
equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS. . Model ALA940108 de Plana
Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant.

P- 754

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€37,94UEMD31443 Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla retro-il•luminada. Interfície de menús intuïtiu
per a l'usuari. certificat EN50131 Grau 2 ..Model ALA941008 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

P- 755

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€9,04UEMD31446 Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font d'alimentació commutada de 13,8V / 4A amb
caixa metàl•lica. Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i senyalització
mitjançant sortides de col•lector obert de: fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal
estat o absent i fallada d'alimentació segons norma i senyalització independent. Test dinàmic de
bateria: desconnexió cada 5 minuts de bateria i càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC de tapa i paret. 2
sortides de 12 V / 2 A estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta. Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i sobretensions. Led
d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria 13,8V / 3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació
230 V CA + 10% i -15%. Caixa de xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2 mm de gruix dimensions: 295
x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta per a contenir 2 bateries de 18 Ah .. Model ALA951122 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 756

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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€49,97UEMD31489 Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-. Fins a 3 expansors de 8 zones
poden ser afegits al sistema de seguretat CR-G2. Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2
..Model ALA941033 de Plana Fabrega o equivalent. Inclou caixa amb tamper per a accessoris i
expansors. Caixa de plàstic amb tamper per instal•lar accessoris i expansors del sistemaCR-G3.
Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionantt

P- 757

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€440,10UEMD31490 Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut. Kit compost per central CR-G2 de
8 zones, ampliable a 50 zones amb detectors convencionals, detectors en BUS o detectors via
ràdio. Incorpora el transmissor RTC. Inclou també teclat LCD ALA941008 .. Model ALA941001 de
Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 758

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€3,78UEMD31492 Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i
funcionant

P- 759

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,46UEMD314T2 Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006311 de Plana Fabrega o
equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

P- 760

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€12,44UEMD41004 Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena piezoelèctrica, tipus bitonal, per a ús en
interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA.
Nivell acústic mitjà a 1 metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3. Model ALA951023 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 761

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€40,72UEMD41079 Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA .. Sirena d'exterior en
policarbonat blanc amb lent blava única. Material de gran qualitat i resistència amb un disseny
atractiu. Coberta interior de protecció d'acer. Incl. Tamper. Marcat Plana Fàbrega. Certificat
EN50131 Grau 3 .. Model ALA951337 de Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i
funcionant
Totalment instal•lat i funcionant

P- 762

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€0,71mEMD6JSS1 Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) .. Mànega de Cable lliure d'halògens
constituït per conductors de coure flexibles de seccions combinades aïllats en polietilè. Formada
per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x conductors 0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt
amb cinta Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta exterior de poliolefina
termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de telefonia i intercomunicació. On sigui
necessari protecció enfront de sorolls elèctrics .. Model CAB000124 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

P- 763

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€10,91uEMSB31L2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 764

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€20,69uEN213427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 765

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€22,36uEN214427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 766

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€28,06uEN215427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 767

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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€39,31uEN216427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 768

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€20,46uEN314427 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 769

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€11,98uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 770

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€24,52uEN315427 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 771

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€13,42uEN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 772

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€18,53uEN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 773

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€25,75uEN317727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 774

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€37,86uEN318724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 775

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€31,59uEN318727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 776

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€58,46uEN4226A4 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 777

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€62,00uEN4226B7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

P- 778

(SEIXANTA-DOS EUROS)

€210,51uEN4515A7 Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment

P- 779

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€31,56uEN744C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 780

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€50,37uEN746C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 781

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€91,34uEN747C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 782

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€93,52uEN748C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 783

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€70,11uEN8114D7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 784

(SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€81,70uEN8124D4 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 785

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€28,46uEN812597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 786

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€34,26uEN8125A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 787

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€15,73uEN812667 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 788

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€20,77uEN812687 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 789

(VINT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€88,18uEN8L35F4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides,
DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 790

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€95,83uEN8L35G4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides,
DN 200 (per a tub de 200 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 791

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€121,58uEN911157 Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i
unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

P- 792

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€57,14uENC11010 Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 793

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€62,83uENC11020 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 794

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€101,69uENC11040 Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 795

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€18,30uENE16304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 796
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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€38,05uENE18307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de
canalització soterrada

P- 797

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€82,29uENE1A307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de
canalització soterrada

P- 798

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€70,35uENF11B08 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada

P- 799

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€104,46uENF11C10 Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de 20 mm de diàmetre nominal, muntada

P- 800

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€755,18uENF1UJS1 Vàlvula barrejadora termostàtica de 4 vies per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, via de
recirculacio, rang d'ajust 45ºC-65ºC connexions roscades de 32 mm de diàmetre nominal, muntada

P- 801

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€33,31uENFBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscadaP- 802
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€1.073,05uENL12N55 Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze,
motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb
mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

P- 803

(MIL SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€354,01uENL1A146 Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´
(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0.6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs

P- 804

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€21.833,88uENXA2JS1 Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de
26 m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba secundaria amb motor de gasoil de 17Kw
de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm i connexio de fums de D42mm, amb una
bomba jockey de 0.85 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la
impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe
d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat
superficialment

P- 805

(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€55,21uEP11AF20 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862
MHz (canals 21 a 69), guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 806

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€38,54uEP11F200 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de 87.5 a 108 MHz, guany
2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 807

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€23,41uEP11H800 Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A
a 11D), guany 8 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 808

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€33,43UEP11JSS1 LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI a H i V: 950-2050,
1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5 dB. Consum màxim 190 mA.

P- 809

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 97

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€90,82uEP11P190 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de
pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de
4 sortides, fixada mecànicament

P- 810

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€72,07UEP12JSS1 Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim de sortida de 125
dBuV. Regulació de guany 30 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 811

(SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€62,22UEP12JSS2 Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114 dBuV. Regulació de
guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 812

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€65,44UEP12JSS3 Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123 dBuV. Regulació de
guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 813

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€2,04UEP12JSS4 Pont d'unió mòduls.P- 814
(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€75,71UEP12JSS5 Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A.P- 815
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€27,78UEP12JSS6 Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda 950-2150 MHz. Pèrdues
d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI. Rebuig TV-FI> 20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions:
93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a
la xarxa de distribució.

P- 816

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€99,41UEP12JSS7 Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV.P- 817
(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€26,88UEP13JSS1 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 818

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€26,88UEP13JSS2 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 819

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€26,88UEP13JSS3 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 820

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€26,88UEP13JSS4 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 821

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€27,93UEP13JSS5 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 30 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 822

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€26,88UEP13JSS6 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues en derivació de 25 dB. Banda de
freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 823

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€13,89UEP13JSS7 Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dcP- 824
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€13,89UEP13JSS8 Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dcP- 825
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€20,12uEP141232 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà,
encastada

P- 826

(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€0,38UEP1ZJSS1 Conector FP- 827
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€10,69UEP1ZJSS2 Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls).P- 828
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,26UEP1ZJSS3 Resistència de final de línia de 75 OhmsP- 829
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€34,67UEP1ZJSS4 Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior, galvanitzat i prolongable per a
fixació d'antenes de TV. i FM, amb suports.

P- 830

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€14,09UEP1ZJSS5 Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´.P- 831
(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€20,38UEP1ZJSS6 Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix 1,5 mm.P- 832
(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€146,38uEP213241 Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable
coaxial i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN,
col·locat

P- 833

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€876,29uEP22PF1A Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador
audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés,
muntada superficialment

P- 834

(VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€457,73uEP238118 Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense secret de conversació, de taulaP- 835
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€39,83uEP254470 Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada
electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat

P- 836

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€52,01uEP263340 Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en
planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

P- 837

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€3,31mEP271D03 Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat
en tub

P- 838

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€3.146,29uEP3CJS01 Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons UNE-EN 60118-4:2016 i
estandar IEC 60118 - 4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a una superficie de 130m2. Instal·lacio de cablejat de secció rodona,
aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment de la instal·lació,
amplificador inducció, material vari i senyalistica. Totalment instal·lat i funcionant

P- 839

(TRES MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€710,95uEP3CJS02 Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons UNE-EN 60118-4:2016 i
estandar IEC 60118 - 4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon coll de cigne i senyalistica.
Instal·lacio de cablejat de secció rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa,
informe de compliment de la instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant

P- 840

(SET-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,42mEP411244 Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure /
Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

P- 841

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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€5,44mEP4229K6 Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament
de polietilè i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0.51
mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en canal o safata

P- 842

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,69mEP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 843

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,53UEP43JSS1 Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5 metres de longitud.P- 844
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,89UEP43JSS2 Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3 metres de longitud.P- 845
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,49mEP4A1411 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat

P- 846

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€15,63uEP4AJSS1 Fuetó cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector sc/lc dúplex, de 2 m de
llargària, instal.lat

P- 847

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€713,05uEP51JSS1 Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions analògiques i 4 extensions
digitals, col·locada mural

P- 848

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€17,55uEP7311D2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6a
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

P- 849

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€17,11uEP7381J3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor

P- 850

(DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€494,81uEP74JSS1 Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 24
llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 580x540x400mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau,
col·locat

P- 851

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€864,71uEP74JSS9 Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats d'alçària, de 1610 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

P- 852

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€427,97UEP7EJSS1 Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point POE, 802.11n/ac, 2x2:2, dual
radio, antenna connectors - Restricted regulatory domain: Rest of World o equivalent, sense
controladora.. Totalmentinstal·latifuncionant

P- 853

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€290,71uEP7Z1D58 Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

P- 854

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€130,99uEP7Z6529 Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de
800 mm, fixada mecànicament

P- 855

(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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€140,52uEP7ZA122 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot,
col·locat

P- 856

(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€50,08uEP7ZE161 Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de
16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

P- 857

(CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€281,16uEP7ZJSS1 Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode.P- 858
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€17,23UEP7ZJSS2 Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat.P- 859
(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€371,52uEP7ZJSS3 El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet 24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1
port de consola, 4x ranures SFP + 10G, d'alt rendiment de maquinari i programari, protocol de
protecció d'anell ràpid (RSTP) estable i fiable, configuració lliure, seguretat de xarxa sòlida,
administració convenient i manteniment. L'interruptor pot identificar automàticament els dispositius
connectats, ja sigui compatible amb els estàndards IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després
subministrar energia per a ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt d'accés
sense fil (AP) i un equip de xarxa de terminal basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

P- 860

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€207,43uEPD1JUS1 Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x ample x fons), amb dos punts per a
l’estesa de cables situats 150 mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una tracció
de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

P- 861

(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€101,36uEPD3JSS1 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un
altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

P- 862

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€92,47UEPD3JSS2 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un
altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.

P- 863

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€259,24m2EQ51UU10 Subministre i col.locació d'encimera per cuines de quars, de 20 mm de gruix, color a escollir per la
DF, amb aresta matada, col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forrats per
piques i plaques de cuina, amb el polit i abrillantat de les cares vistes.

P- 864

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€248,74m2EQ51UU11 Subministre i col.locació d'aplacat per cuines de quars, de 15 mm de gruix, color a escollir per la
DF, amb aresta matada, col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació polit i abrillantat de
les cares vistes.

P- 865

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€1.282,41utEQ71UU64 Mobiliari per a cuina d'habitatges, de dimensions 180x240 cm, realitzats amb panell decoratiu 2
cares laminat de baixa pressió de 16 mm color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del
mateix color que les portes, amb mòduls alts de 350 mm de fondària i 900 mm d'alçària, incloent
mòdul de campana integrada, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 900 mm d'alçària, amb
mòdul columna per a nevera i forn microones, tiradors d'acer inox. tot col·locat. 
Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre equipament de cuina.
Tot segons plànols de projecte.

P- 866

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€249,74utEQ81UA01 Subministre i col.locació de forn eléctric, amb unes mides totals de 595x562x595 mm. totalment
instalat i acabat amb envellidor per tapar l'execés de forat.

P- 867

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€144,74utEQ81UA10 Subministre i col.locació de cuina electrica amb dos focs connectat i col·locada enrasada amb el
taulell de cuina

P- 868

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€157,36utEQ88UU02 Subministre i col.locació de campana extractora d'acer inoxidable, intregada en mobiliari alt de
cuina de 60 cm d'amplada, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de
tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

P- 869

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€143,05m2EQZ3U010 Subministre, transport i muntatge de cabines i mampares sanitaries construides amb resines
fenoliques max compact de 13 mm, color a escollir, muntades sobre perfileria vertical i horitzontal
en alumini acabat color acer inoxidable, amb mecanismes, bisagres, poms, passadors, peus
regulables i cargols d'acer inoxidable calitat AISI 316 i 304, les estructures es muntarán amb
alçades de 2,05 + 0,15 m. Inclou p.p. de portes batents. tot segons projecte.

P- 870

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€4.083,09utEY01A001 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 871

(QUATRE MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€1.048,38utEY01AC01 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 872

(MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€4.473,11utEY01ACC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 873

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€188,26utEY01ACF1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 874

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€698,92utEY01ACM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 875

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€1.537,63utEY01ACP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 876

(MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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€528,30utEY01ACS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 877

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€978,49utEY01ACT1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 878

(NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€1.188,26utEY01ACT2 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 879

(MIL  CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€111,83utEY01ACU1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 880

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€349,46utEY01ACV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 881

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€2.795,70utEY01ARC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 882

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€4.263,44utEY01ARE1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 883

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€363,44utEY01ARI1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 884

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€698,92utEY01ARM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 885

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€111,83utEY01ARP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 886

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€2.096,77utEY01ARS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 887

(DOS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€908,60utEY01ART1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 888

(NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€83,87utEY01ARV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 889

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€35,03mF961A4G7 Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 10x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

P- 890

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€36,62mF96AUU01 Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recte, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió

P- 891

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€139,26m2F9B4UU60 Subministre i colocació de paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P- 892

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€35,33m2F9F51005 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura
pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada

P- 893

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€33,00utF9F51U01 Subministre i col.locació de paviment en tapa arqueta de 60x60 cm, amb especejament segons
projecte de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura
pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat amb ciment cola flexible i
rejuntades amb sorra tamissada.

P- 894

(TRENTA-TRES EUROS)

€7,18m2H1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 895

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€0,09m2H1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

P- 896

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€126,93m3K21311U1 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, repicat de la fonamentació per batatges, segons indicacions de la DF.

P- 897

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€163,84m3K21312U1 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, repicat de la fonamentació per batatges, segons indicacions de la DF.

P- 898

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€243,85utK213UK01 Realització de cata de per detecció de serveis de 60x60 cm per 100 cm de fondaria, per localització
dels serveis públics, amb mitjans manuals i mitjans mecanics de petites dimensions, inclou el recull
de dades, seguint les indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la recollida de restes de runa.

P- 899

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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€387,95utK213UK02 Realització de cata de per detecció de fonamentacions en la paret mitjera veïna de 100x100 cm per
100 cm de fondaria, per localització de restes de fonaments del edifici veï o de les existents en el
solar, amb mitjans manuals i mitjans mecanics de petites dimensions, inclou el recull de dades,
seguint les indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la recollida de restes de runa.

P- 900

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€101,54m3K213UN10 Enderroc de banc realitzat amb fabrica de ceràmica/bloc de formigó aplacat amb pedra natural,
amb mitjans manuals o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 901

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€14,34m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 902

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€26,28m2K21647U1 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 903

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€40,62m2K21647U2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 904

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€17,61m2K216U171 Regularització de paret de mitjera de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 905

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€9,81m2K2182281 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 906

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€5,02m2K2185J01 Raspat de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 907
(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€4,36mK2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 908

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€140,79m3K21923U1 Enderroc de solera de formigó lleugerament armada, realitzat amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 909

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€11,00mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 910

(ONZE EUROS)

€18,80m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

P- 911

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€17,92mKD1Q1162 Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva
de 3.9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

P- 912

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€64,88uKM112110 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar, encastat

P- 913

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€59,41uKM112510 Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

P- 914

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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€125,85uKM112JSS Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable, algorítmic, amb traçabilitat
integrada amb sirena i dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment
que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de
detecció de fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen un
detector vàlid en totes les aplicacions de detecció de fum. Les seves condicions algorítmiques
poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el rendiment. Incorpora cargol de seguretat que
bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector, amb base per
encastar, encastat, programat i funcionant.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a + 50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm): ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Certificats: EC Nº 0356-CPR-0407
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088

P- 915

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€738,61uKM12A026 Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

P- 916

(SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€420,07uKM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

P- 917

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€51,33uKM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 918

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€86,82uKM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret

P- 919

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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€914,33uIY10U001 Servei de control d'accessos en horari laboral amb emissió d'acreditacions físiques per al personal
que autoritzi BIMSA i registre d'entrades i sortides, durant una setmana complerta.

P- 1

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€2.827,93uIY10U002 Servei de vigilància en horari no laboral i caps de setmana i festius, durant una setmana complertaP- 2
(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€1.863,76uIY10U003 Serveis d'amfitrió amb presència en obra, durant una setmana complerta, dels diferents proveïdors
autoritzats per BIMSA, per a l'obertura i tancament de l'obra així com la coordinació dels usos dels
espais i posta a disposició d'energia per a la connexió de llums de treball i petites eines així com
ordre i neteja generals

P- 3

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€487,40uIY10U004 Serveis de gestió de les instal·lacions, durant una setmana complerta, amb el manteniment
conductiu i les operacions de regulació necessàries per mantenir tots els sistemes en condicions
normals de funcionament i explotació

P- 4

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€271,42uIY10U005 Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels subministraments necessaris per mantenir
tots els sistemes en condicions normals de funcionament i explotació

P- 5

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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m217CDST01 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc
A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i
subjecció mecànica amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre
les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques aïllants,
estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim
de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla,
imprimació de fondeig universal per a homogeneïtzar l'absorció del suport,
previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40 mm.

P- 1  €70,57

Altres conceptes 70,57 €

m217CDST02 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc
A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i
subjecció mecànica amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre
les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques aïllants,
estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim
de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla,
imprimació de fondeig universal per a homogeneïtzar l'absorció del suport,
previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40 mm.

P- 2  €47,46

Altres conceptes 47,46 €

m217CDST03 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc
A2-s1, d0, Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10 mmx 10mm, i
subjecció mecànica amb espigues homologades, tac i suport de niló, sobre
les plaques es procedirà a regularitzar la superfície de les plaques aïllants,
estenent una capa fina de 2-3 mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim
de 160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les trobades
d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per tal de cobrir la malla,
imprimació de fondeig universal per a homogeneïtzar l'absorció del suport,
previ a l'aplicació de la capa d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de brancals i llindes
amb llana mineral de roca de 40 mm.

P- 3  €59,96

Altres conceptes 59,96 €

m3E22134U2 Retirada de terres de la zona de parterre per a rebaix en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 4  €44,79

Altres conceptes 44,79 €

m3E221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 5  €6,61

Altres conceptes 6,61 €
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m3E222342A Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega
mecànica sobre camió

P- 6  €9,68

Altres conceptes 9,68 €

m3E2223U01 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega
mecànica sobre camió, realitzat per batatges segons indicacions de DF

P- 7  €29,03

Altres conceptes 29,03 €

m3E2223U02 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), tenin en compte un baix rendiment de maquinaria per afectació
de les prospeccions arqueológiques, excavació realitzada amb mitjans
mecànics i/o manuals, i càrrega sobre camió, realitzat per batatges segons
indicacions de DF.

P- 8  €50,87

Altres conceptes 50,87 €

m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 9  €10,53

Altres conceptes 10,53 €

M3E222JSS1 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a màxim en
terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i càrrega mecànica sobre
camió i transport deposin de residus.

P- 10  €15,51

Altres conceptes 15,51 €

m2E2241200 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondàriaP- 11  €3,27
Altres conceptes 3,27 €

m2E22412U1 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondàriaP- 12  €9,81
Altres conceptes 9,81 €

m3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

P- 13  €15,38

Altres conceptes 15,38 €

M3E225JSS1 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de les arquetes,
amb mitjans mecànics i terres adequades.

P- 14  €21,57

Altres conceptes 21,57 €

m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PM

P- 15  €1,51

Altres conceptes 1,51 €

m3E24120AA Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

P- 16  €6,70

Altres conceptes 6,70 €

M3E2R34239 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t
carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el
pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

P- 17  €13,95

Altres conceptes 13,95 €
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M3E2R54239 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres
a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de
transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la
zona de treball.

P- 18  €5,20

Altres conceptes 5,20 €

m3E2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 19  €22,38

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€21,31800

Altres conceptes 1,06 €

m3E2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 20  €40,64

B2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€38,70000

Altres conceptes 1,94 €

m3E2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 21  €26,26

B2RAUA01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€25,01250

Altres conceptes 1,25 €

m3E2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 22  €36,54

B2RAUR01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€34,80000

Altres conceptes 1,74 €

m3E2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 23  €25,76

B2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€24,53400

Altres conceptes 1,23 €
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m3E2RA8960 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 24  €22,23

B2RAUR02 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper
i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€21,17500

Altres conceptes 1,06 €

m3E31521N3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

P- 25  €78,31

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€65,43900
Altres conceptes 12,87 €

m3E31521U1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot, realitzat per
batatges segons indicacions de DF

P- 26  €97,49

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€65,43900
Altres conceptes 32,05 €

m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 27  €87,35

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

€74,05200
Altres conceptes 13,30 €

m3E31522U1 Formigó per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges segons
indicacions de DF, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, 

P- 28  €106,54

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

€74,05200
Altres conceptes 32,49 €

utE3152B10 Instal.lació de diposit acumulador per contraincendis, tot seguint el protocol
espefificat per l'empresa fabricant del diposit.
Un cop excavat el fossat pel diposi amb el talut a 45 º, caldrà realitzar una
solera per l'implantació i suport del diposit, abocat de formigó pobre de
aproximadament 50 cm i sobre el formigó fresc es colocarà el diposit, deixant
secar el formigó. Pel lrebliment final del diposit amb formigó serà necessari
previament omplir el diposit fins a 1/3 de la seva capacitat, deixant la
superficie superior llisa. Cal protegir durant tot el procés les boques i els
elements singulars. tot seguint les indicacions de DF.

P- 29  €900,48

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

€538,56000
B0D71134 Realització d'encofrat perdut d'enceps i demés elements de fonamentació

amb perfils preformats de xapa metalica, inclou apuntalament necessari,
tornapuntes, fustes,, i el necessàri per deixar l'unitat acabada.

€69,84000

Altres conceptes 292,08 €

m3E3152BR1 Formigonat amb baix rendiment, de rases i pous de fonaments, amb parades
de formigonat incloses, amb protecció de elements singulars amb geotèxtil,
deixant el formigonat a 45º o amb tapes provisionals amb tauler de fusta, amb
formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot, tot seguint les indicacions de DF.

P- 30  €142,39

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

€80,78400
B0D71134 Realització d'encofrat perdut d'enceps i demés elements de fonamentació

amb perfils preformats de xapa metalica, inclou apuntalament necessari,
tornapuntes, fustes,, i el necessàri per deixar l'unitat acabada.

€2,91000
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Altres conceptes 58,70 €

m3E315JSS1 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de 150 kg / m3,
col·locat segons secció tipus del projecte.

P- 31  €91,98

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

€67,14400
Altres conceptes 24,84 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 32  €1,32

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00622
Altres conceptes 1,31 €

kgE31B3U00 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, realitzat per batatges segons indicacions de DF,
inclou els treballs de doblament i desdoblament de l'armadura, per la seva
connexió amb sabates i riostres adjuntes, així com el punxunament de l'armat
amb resina si fos necessari.

P- 33  €2,01

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00622
Altres conceptes 2,00 €

m2E31DC100 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 34  €21,16
B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,11322
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,24400
B0D31000 Llata de fusta de pi €1,08134
B0DZA000 Desencofrant €0,07530

Altres conceptes 17,44 €

m2E31DC1U1 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments, realitzat per
batatges segons indicacions de DF

P- 35  €21,16

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,11322
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,24400
B0D31000 Llata de fusta de pi €1,08134
B0DZA000 Desencofrant €0,07530

Altres conceptes 17,44 €

m3E32515H3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

P- 36  €94,82

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

€70,68600
Altres conceptes 24,13 €

kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 37  €1,42

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00744
Altres conceptes 1,41 €

m2E32D4A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 38  €26,27

B0A31000 Clau acer €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,50976
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10009
B0D81350 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 20 usos €3,00288
B0DZA000 Desencofrant €0,25100
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B0DZP300 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm €0,29000

Altres conceptes 21,98 €

m2E38515H9 Realització d'encofrat provisional per rases i demés elements de
fonamentació amb perfils preformats de xapa metalica, inclou apuntalament
necessari, tornapuntes, fustes,, i el necessàri per deixar l'unitat acabada.

P- 39  €24,36

B0D71134 Realització d'encofrat perdut d'enceps i demés elements de fonamentació
amb perfils preformats de xapa metalica, inclou apuntalament necessari,
tornapuntes, fustes,, i el necessàri per deixar l'unitat acabada.

€11,64000

Altres conceptes 12,72 €

m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 40  €11,78

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

€6,24120
Altres conceptes 5,54 €

kgE4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 41  €1,83

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€0,98000

Altres conceptes 0,85 €

kgE4415125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 42  €1,91

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

€1,05000

Altres conceptes 0,86 €

kgE441FU01 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent i galvanitzats en calent, sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb la formació de
mecanitzacions per ancoratges i elemensts de suports, col·locat a l'obra amb
la p.p. de cargols i/o soldadura.

P- 43  €4,16

B0A5UU01 Col·locació de la estructura metàl·lica, fixació mecànica amb cargols de cap
hexagonal DIN 933, M12 d'acer inoxidable A-2 acabat natural, rosca de
seguretat de M12, d'acer inoxidable DIN 985 / ISO 10511, hexagonal, amb
insert de niló.

€0,24400

B44ZF0U1 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta
galvanitzada, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a col·locar amb p.p. de cargols i/o
soldadura.

€3,11000

Altres conceptes 0,81 €

kgE4425017 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 44  €1,91

B44Z50AA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,05000

Altres conceptes 0,86 €
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kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 45  €1,81

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€0,98000

Altres conceptes 0,83 €

kgE443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

P- 46  €1,72

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,06000

Altres conceptes 0,66 €

kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 47  €1,77

B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

€0,95000

Altres conceptes 0,82 €

kgE443512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

P- 48  €1,81

B44Z5025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,14000

Altres conceptes 0,67 €

kgE443532D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 49  €1,89

B44Z50B5 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,22000

Altres conceptes 0,67 €

kgE443J13D Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

P- 50  €1,94

B44ZJ035 Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,27000

Altres conceptes 0,67 €

kgE4445125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 51  €2,16

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

€1,05000
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Altres conceptes 1,11 €

kgE4476122 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 52  €2,34

B44Z6021 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

€0,95000

Altres conceptes 1,39 €

m3E45118H3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 53  €115,42

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

€70,68600
Altres conceptes 44,73 €

m3E451ZST1 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 54  €122,16

B065L60B Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€77,10150
Altres conceptes 45,06 €

m3E45218H3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 55  €103,06

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

€70,68600
Altres conceptes 32,37 €

m3E452ZST1 Formigó per a mur, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 56  €109,80

B065L60B Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€77,10150
Altres conceptes 32,70 €

m3E45318D4 Formigó per a bigues, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 57  €108,33

B065760A Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€72,29000
Altres conceptes 36,04 €

m3E45C18D4 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 58  €98,27

B065760A Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€73,73580
Altres conceptes 24,53 €

m3E45CA8D4 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 59  €100,58

B065760A Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€73,73580
Altres conceptes 26,84 €

m2E45CEVM1 Increment per a realització d'encofrat vist amb tauler de fusta fenòlic de
10mm, segellant les juntes entre fenòlics amb silicona per a no perdre lletada,
s'inclou tabiques vistes, també matavius, goteró d'alçada màxima de 1,5 cm,
separadors homologats, acabat lliscat amb la adició de pols de quarç,
(4kg/m2), i el necessari per a deixar la unitat acabada.

P- 60  €24,19

B0D71131 Tauler fenòlic d'10 mm de gruix €14,50000
B0DZA001 Separador tauler fenòlic €2,50000
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Altres conceptes 7,19 €

m3E45CJ7B3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 61  €102,84

B065710C Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€70,69620
Altres conceptes 32,14 €

kgE4B13000 Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 62  €1,33

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00610
Altres conceptes 1,32 €

kgE4B23000 Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 63  €1,53

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01464
Altres conceptes 1,52 €

kgE4B35000 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 64  €1,48

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01098
Altres conceptes 1,47 €

kgE4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 65  €1,54

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01464
Altres conceptes 1,53 €

m2E4D11105 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m

P- 66  €24,46

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10901
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,26158
B0D81280 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos €1,27200
B0DZA000 Desencofrant €0,20080
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm €0,26000

Altres conceptes 22,36 €

m2E4D15A25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 30 cm de diàmetre, per a deixar
el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 67  €14,89

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10901
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,26158
B0DF2118 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 30

cm i fins a 5 m d'alçària, per a 50 usos
€2,65200

B0DZA000 Desencofrant €0,25100
Altres conceptes 11,62 €

m2E4D15B25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 35 cm de diàmetre, per a deixar
el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 68  €14,60

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10901
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,26158
B0DF2218 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 35

cm i fins a 5 m d'alçària, per a 50 usos
€2,61600

B0DZA000 Desencofrant €0,25100
Altres conceptes 11,36 €
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m2E4D1D125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 69  €35,61

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,01292
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,37400
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,73728
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10901
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,26158
B0D72120 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
€2,49600

B0DZA000 Desencofrant €1,25500
Altres conceptes 30,14 €

m2E4D1EU25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle especial de fusta per a pilars
de secció especifica, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 70  €84,22

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,01292
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,37400
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,73728
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10901
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,26158
B0DF1214 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de pilars de diàmetre 35

cm i fins a 5 m d'alçària, per a 15 usos
€66,57600

B0DZA000 Desencofrant €1,25500
Altres conceptes 14,67 €

m2E4D2DA06 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

P- 71  €31,15

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,71060
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,24576
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10009
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,24018
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,35450

Altres conceptes 28,07 €

m2E4D2DA26 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

P- 72  €39,06

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,71060
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,24576
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10009
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,24018
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,71950

Altres conceptes 34,62 €

m2E4D3D505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m

P- 73  €35,58

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40766
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,71270
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,71816
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,97850
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B0DZA000 Desencofrant €0,20080

Altres conceptes 30,14 €

m2E4D3D525 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m

P- 74  €50,52

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,22200
B0A31000 Clau acer €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40766
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,71270
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,71816
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,97850
B0DZA000 Desencofrant €0,20080

Altres conceptes 45,08 €

m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 75  €37,31

B0A31000 Clau acer €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,33660
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,46694
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,35908
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,41900
B0DZA000 Desencofrant €0,10040

Altres conceptes 34,49 €

m2E4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

P- 76  €55,47

B0A31000 Clau acer €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,33660
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,46694
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,35908
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,41900
B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm

de gruix, per a 1 ús
€8,91250

B0DZA000 Desencofrant €0,15060
Altres conceptes 43,69 €

m2E4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

P- 77  €73,25

B0A31000 Clau acer €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,44132
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,93389
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,35908
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,41900
B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm

de gruix, per a 1 ús
€8,91250

B0DZA000 Desencofrant €0,15060
Altres conceptes 60,90 €
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mlE4P11431 Subministre i col·locació de pales prefabricades, per façana, en GRC,
(formigó armat amb fibra de vidre, de secció rectangular de 24x10 cm, amb
una longitud variable entre els 350 i 500 cm. Les pales formades per dues
peces tindran un encaix en forma de metja per encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una ànima de poliestirè extruït recoberta per un 1
cm de GRC. Les pales son de color blanc i amb textura llisa, especejament
segons projecte. 
La fixació dels panells a l'estructura de l'obra es realitzarà per un sistema
mecànic homologat i sense soldadures ´´in situ´´. amb elements metàl·lics
necessaris per a una bona fixació de l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el transport de les pales sobre camió a peu d'obra, acopi
del material en cas de ser necesari, i la manipulació i posterior muntatge dels
mateixos.
Inclou resta d'elements necessaris. Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

P- 78  €77,37

B4P11431 Pales prefabricades, per mitjera, en GRC, (formigó armat amb fibra de vidre,
de secció rectangular de 24x10 cm, amb una longitud variable entre els 350 i
500 cm. Les pales formades per dues peces tindran un encaix en forma de
metja per encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una ànima de poliestirè extruït recoberta per un 1
cm de GRC. Les pales son de color blanc i amb textura llisa, especejament
segons projecte. 
La fixació dels panells a l'estructura de l'obra es realitzarà per un sistema
mecànic homologat i sense soldadures ´´in situ´´. amb elements metàl·lics
necessaris per a una bona fixació de l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el transport de les pales sobre camió a peu d'obra, acopi
del material en cas de ser necesari, i la manipulació i posterior muntatge dels
mateixos.
Inclou resta d'elements necessaris. Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

€45,24000

Altres conceptes 32,13 €

m2E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir

P- 79  €4,97

B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm €1,91070
Altres conceptes 3,06 €

m2E511FBFK Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color marró i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 80  €17,62

B0FG3JA3 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1
cm, de color marró

€3,97800
Altres conceptes 13,64 €

uE55112A1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 81  €333,08

B55112A1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat

€279,14000
B5ZZJLNT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm
€0,84000

Altres conceptes 53,10 €

uE55112C1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 82  €414,49

B55112C1 Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 120 cm amb sòcol prefabricat

€352,07000
B5ZZJLNT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm
€0,84000

Altres conceptes 61,58 €
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m2E56AUU01 Subministrament i col·locació de perfils per lluernari, amb una secció de
52x150 mm, compostos per mòduls generals de dimensions segons
documentació gràfica de projecte, realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic T-5. Estructura autoportant formada per muntants i
travessers, dimensionats per càlcul estàtic a càrrega de vent, càrrega de neu i
pes propi, segons normativa vigent i necessitats específiques de l'obra. Tots
dos amb una superfície vista de 52mm i proveïts de canals de drenatge i
ventilació, units mitjançant topall de travesser amb juntes de dilatació en
ambdós extrems dels mateixos. Envidrament mitjançant perfil pressor que
comprimeix verticalment el vidre fixant a l'estructura autoportant, permetent
fins 38 mm de gruix. Es podrà utilitzar com a tapeta embellidora vertical
donant com a resultat una superfície exterior d'alumini vist de 52 mm en trama
vertical. Horitzontalment l'envidrament es realitza mitjançant grapes de fixació
cargolades al travesser i inserides en el perfil intercalaris del vidre de cambra.
La nafra de segellat horitzontal entre els vidres és de 22mm i evita així
l'acumulació d'aigua en el sentit de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar juntes de EPDM en la unió muntant-travesser
mitjançant gomes seccionables o esquadra vulcanitzada total. Perfils de PVC
per trencament de pont tèrmic de 6, 12 o 30 mm. Sistema d'obertura
projectant amb fulla formada per perfil i marc. Obertura mitjançant actuador
elèctric amb força d'empenta de fins a 400N i carrera ajustable fins obertura
màxima de 40º. Control d'obertura mitjançant polsador o remot. Possibilitat
d'obertura mitjançant actuador manual. Estanquitat òptima mitjançant triple
barrera formada per juntes d'EPDM. Possibilitat d'incorporació d'elements
exteriors a la façana (lames de protecció solar, para-sols, etc.) mitjançant la
col·locació de l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No inclou envidrament.

P- 83  €353,43

B56EUU01 Subministrament i col·locació de perfils per lluernari, compostos per mòduls
generals de dimensions segons documentació gràfica de projecte, realitzats
amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Estructura
autoportant formada per muntants i travessers, dimensionats per càlcul
estàtic a càrrega de vent, càrrega de neu i pes propi, segons normativa
vigent i necessitats específiques de l'obra. Tots dos amb una superfície vista
de 52mm i proveïts de canals de drenatge i ventilació, units mitjançant topall
de travesser amb juntes de dilatació en ambdós extrems dels mateixos.
Envidrament mitjançant perfil pressor que comprimeix verticalment el vidre
fixant a l'estructura autoportant, permetent fins 38 mm de gruix. Es podrà
utilitzar com a tapeta embellidora vertical donant com a resultat una
superfície exterior d'alumini vist de 52 mm en trama vertical. Horitzontalment
l'envidrament es realitza mitjançant grapes de fixació cargolades al travesser
i inserides en el perfil intercalaris del vidre de cambra. La nafra de segellat
horitzontal entre els vidres és de 22mm i evita així l'acumulació d'aigua en el
sentit de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar juntes de EPDM en la unió muntant-travesser
mitjançant gomes seccionables o esquadra vulcanitzada total. Perfils de PVC
per trencament de pont tèrmic de 6, 12 o 30 mm. Sistema d'obertura
projectant amb fulla formada per perfil i marc. Obertura mitjançant actuador
elèctric amb força d'empenta de fins a 400N i carrera ajustable fins obertura
màxima de 40º. Control d'obertura mitjançant polsador o remot. Possibilitat
d'obertura mitjançant actuador manual. Estanquitat òptima mitjançant triple
barrera formada per juntes d'EPDM. Possibilitat d'incorporació d'elements
exteriors a la façana (lames de protecció solar, para-sols, etc.) mitjançant la
col·locació de l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No inclou envidrament.

€298,00000

Altres conceptes 55,43 €

m2E5Z15N2D Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

P- 84  €9,80

Altres conceptes 9,80 €

m2E5Z1FP01 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà

P- 85  €8,81

Altres conceptes 8,81 €
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m2E5Z26U01 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat

P- 86  €11,54

Altres conceptes 11,54 €

m2E5Z26U31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, amb acabat
remolinat

P- 87  €12,86

Altres conceptes 12,86 €

m2E5Z2FU10 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert,
acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, tallat a
mida , col·locat amb fixacions mecàniques

P- 88  €24,30

B0A32000 Clau acer galvanitzat €0,25200
B0CWU010 Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a

dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix
€17,06100

Altres conceptes 6,99 €

m2E5Z3D55B Enllatat amb llates de fusta de pi, de 60x40 mm de secció, col·locades cada
30 cm, sobre llistons embeguts a la solera de formigó i amb fixacions
mecàniques

P- 89  €38,48

B0A32000 Clau acer galvanitzat €0,18480
B0D31000 Llata de fusta de pi €2,43302

Altres conceptes 35,86 €

mE5ZD1G0D Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm d'alçada,
col·locada amb morter de ciment 1:6

P- 90  €9,01

B0FG3JA3 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1
cm, de color marró

€1,12455
Altres conceptes 7,89 €

mE5ZDV22G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 20 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

P- 91  €18,71

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €0,96000
B0CHS22G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 20

cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell
€4,46607

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

€0,75900
B7JZ00F6 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada €2,66000

Altres conceptes 9,86 €

uE5ZHAEP7 Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

P- 92  €42,31

BD514EP0 Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava €18,75000
Altres conceptes 23,56 €

uE5ZHBDJ4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada
amb fixacions mecàniques

P- 93  €38,91

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

€1,04000
BD515DJ0 Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana €14,87000

Altres conceptes 23,00 €

m2E612EM12 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de
240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 94  €30,99

B0111000 Aigua €0,02103
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,63073

B0F1EHAL Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€2,99520
Altres conceptes 26,34 €

m2E612EM15 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD,
R-20, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 95  €31,03

B0111000 Aigua €0,02103
B0710280 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a granel, de

designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,67353

B0F1GHAL Maó calat R-20, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€2,99520
Altres conceptes 26,34 €

utE612EU58 Subministre i col.locació de reproducció de carassa ´´La Catarina´´, realitzada
amb copia per punts, realitzats un motlló de goma i realitzat un model en
escaiola, per poder realitzar una copia. Realització d'una copia amb pedra
calcaria igual a la peça original i reproducció per la tècnica de punts, amb el
mateix acabat i textura que l'original.
A la peça es realitzaran unes perforacions per fixació de barilles d'acer
inoxidable roscada de 18 mm de diametre, calitat 316, fixades amb resina
epoxi. tot segons instruccións del industrial.

P- 96  €4.314,11

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

€23,56200
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,63073

B0F1EHAL Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€0,64000
B0F1EU58 Reproducció de carassa ´´La Catarina´´, realitzada amb copia per punts,

realitzats un motlló de goma i realitzat un model en escaiola, per poder
realitzar una copia. Realització d'una copia amb pedra calcaria igual a la
peça original i reproducció per la tècnica de punts, amb el mateix acabat i
textura que l'original.
A la peça es realitzaran unes perforacions per fixació de barilles d'acer
inoxidable roscada de 18 mm de diametre, calitat 316, fixades amb resina
epoxi. tot segons instruccións del industrial.

€4.064,52000

Altres conceptes 223,76 €

m2E612BR14BQDP Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de
290x140x100 mm ref. 8GERO de la serie Gero d'ALMACELLES , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma  UNE-EN 998-2

P- 97  €32,28

B0111000 Aigua €0,02217
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,79630

B0F1G2ALBQDP Maó calat Gero de 280x120x90 mm, cares no vistes , ref. 8GERO de la serie
Gero d'ALMACELLES

€4,05600
Altres conceptes 26,41 €

m2E614GPAE CV4.- Paredó recolzat divisori de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter ciment 1:4

P- 98  €20,37

B0FA12N0 Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

€3,60019
Altres conceptes 16,77 €

m2E6185M1N Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 99  €29,53
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B0E244L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,

categoria I segons norma UNE-EN 771-3
€12,08243

Altres conceptes 17,45 €

kgE61Z300H Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 100  €1,24

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00610
Altres conceptes 1,23 €

m3E61ZR045 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

P- 101  €118,98

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€70,14000
Altres conceptes 48,84 €

m2E65262AY CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de densitat 66
a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W

P- 102  €39,15

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€10,32060

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€2,69115
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€0,93765

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,51700
B7C9T840 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W

€6,82000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 12,75 €

m2E65264AY CV2.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

P- 103  €48,74

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €4,65000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€20,64120

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€2,69115
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€0,93765

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,51700
B7C9H8M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,

de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

€3,30630

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000
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Altres conceptes 13,67 €

m2E65264DY CV1.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

P- 104  €58,35

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €4,65000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,36450
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €1,80000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€20,64120

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€5,38230
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€1,87530

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€1,03400
B7C9H8M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,

de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

€6,61260

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 14,85 €

utE652I300 Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes
d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, aixetes,
mobiliari i altres elements incorporats en els tancament segons descripció de
projecte.

P- 105  €20,54

B0CCI200 tac de fusta €12,50000
Altres conceptes 8,04 €

m2E652UT01 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir
de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb
muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils
horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa
fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica
en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat
de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat
i repetició del procès fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

P- 106  €37,69

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €3,90600
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€10,32060

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

€3,34425
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
€0,88822

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,25850
B7C9R5M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

€2,70890

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 13,94 €
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m2E652UT04 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb
placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a
dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de
paper kraft

P- 107  €50,02

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€5,16030

B0CWU010 Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a
dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix

€15,51000
B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70

mm d'amplària
€2,69115

B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària

€0,93765
B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques

de guix laminat
€0,51700

B7C9TU41 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W

€6,82000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 13,27 €

m2E652UT05 Formació de sandwich en cel ras inclinat per formació balcó Planta Primera,
realitzat amb de plaques de guix laminat per exterior format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, placa de ciment portland amb
additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de
vidre, de 15 mm de gruix,, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft. tot segons projecte

P- 108  €61,86

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CWU010 Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a

dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix
€31,95060

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€2,69115
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€0,93765

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,51700
B7C9TU41 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W

€6,82000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 13,83 €
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m2E652UU10 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix laminat (tàbic
25+90+48+15+15 +15), amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant CH d'amplària de 90 mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària
90 mm, fixats mecànicament, aïllament amb plaques semirígides de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, aplacat per una cara
interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de gruix, i per la cara
exterior per tres plaques foc de guix laminat de 15 mm. de gruix, colocat amb
fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de juntes acústiques
perimetrals, juntes intumescents, massilla i cinta per a juntes, visos.

P- 109  €108,29

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €3,90600
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,36450
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €1,80000
B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada

(BA), segons la norma UNE-EN 520
€23,43600

B0CC3810 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada
(BA), segons la norma UNE-EN 520

€18,37500
B6B1UJ01 Canal J de 92 mm de amplada, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), segons

UNE-EN 14195
€2,13500

B6B1UJ02 Muntant CH, de 90 mm de amplada, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), segons
UNE-EN 14195

€10,11400
B6B1UJ03 Muntant E, de 90 mm d'amplada, de acero galvanizado Z1 (Z140), segons

UNE-EN 13162
€13,16000

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€1,03400
B7C9R8M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

€8,07520

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000
B7JZUJ01 Cartutxo de 600 ml de sellador acrílic intumescent, per el sellat de la trobada

dels perfils dels paraments.
€6,81120

Altres conceptes 17,94 €

m2E65ZUU01 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per
plaques hidrofugues del mateix gruix

P- 110  €2,88

B0CCUU01 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró guix per
plaques hidrofugues del mateix gruix

€2,74000
Altres conceptes 0,14 €

mE6Z1U001 Subministrament i col. locació de caixa de persiana prefabricada
termo-acústica, 300x300 mm, composta per casc de poliestirè expandit i
reforçat amb dues fulles perforades d'acer galvanitzat. inclou testers aïllament
laterals de eps o fusta hidrófuga, soports, tub de suport octogonal amb tots els
seus complements, i element de suport.
muntat segons les instruccions del fabricant, també inclou segellat, elements
de sustentació metálics en cas necessari, nivellat, aplomat i tots els elements
necessaris per la correcta instal·lació i posada en marxa.

P- 111  €63,87

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

€0,50186
B6Z1U001 Caixa de persiana prefabricada termo-acústica, 300x300 mm, composta per

casc de poliestirè expandit i reforçat amb dues fulles perforades d'acer
galvanitzat. inclou testers aïllament laterals de eps o fusta hidrófuga, soports,
tub de suport octogonal amb tots els seus complements, i element de suport.
muntat segons les instruccions del fabricant, també inclou segellat, elements
de sustentació metálics en cas necessari, nivellat, aplomat i tots els elements
necessaris per la correcta instal·lació i posada en marxa.

€45,58000

Altres conceptes 17,79 €

m2E71197C5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402
de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 112  €17,44

B71190C0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-PE amb armadura de
film de polietilè de 95 g/m2

€5,59900
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B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,24300

Altres conceptes 11,60 €

m2E711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402
de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 113  €18,69

B711S0N0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de
feltre de polièster de 180 g/m2

€6,78700
B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,24300

Altres conceptes 11,66 €

m2E713KD78 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160
g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil

P- 114  €22,02

B7117070 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

€2,98100
B71190L0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de

feltre de polièster de 160 g/m2
€6,33600

B7B11170 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a
90 g/m2

€0,88000
Altres conceptes 11,82 €

m2E761800A Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una làmina
d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida

P- 115  €24,25

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €2,82100
B7621C00 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1.8 kg/m2 i

gruix 1.5 mm
€11,29700

Altres conceptes 10,13 €

m2E7743271 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no
resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb
reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

P- 116  €14,83

B0A33300 Tatxes d'acer de 30 mm de llargària €0,79200
B7713271 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la

intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2 i amb reforç de
geotèxtil

€1,90300

B7ZZ111B Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor €0,65800
Altres conceptes 11,48 €

m2E7B111H0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a
300 g/m2, col·locat sense adherir

P- 117  €4,21

B7B111H0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 275
a 300 g/m2

€2,57400
Altres conceptes 1,64 €

m2E7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 118  €2,43

B7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 €0,88000
Altres conceptes 1,55 €

m2E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada no adheridaP- 119  €1,36
B7711F00 Vel de polietilè de gruix 100 μm i de pes 96 g/m2 €0,22000

Altres conceptes 1,14 €

m2E7C29354 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235
m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 120  €6,53
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B7C29350 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a

compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte

€2,77200

B7CZ1400 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a
màxim

€0,63000
Altres conceptes 3,13 €

m2E7C29461 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb
la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir

P- 121  €6,49

B7C29460 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb
la superfície acanalada i cantell encadellat

€4,06350

Altres conceptes 2,43 €

m2E7C29654 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 122  €9,05

B7C29650 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell recte

€5,05050

B7CZ1600 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a
màxim

€0,75000
Altres conceptes 3,25 €

m2E7C2E671 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

P- 123  €8,02

B7C2E670 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa

€5,52300

Altres conceptes 2,50 €

m2E7C2E771 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

P- 124  €9,49

B7C2E770 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa

€6,21600

Altres conceptes 3,27 €

m2E7C2P201 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix,
col·locades no adherides

P- 125  €4,69

B7C2P200 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix €2,35200
Altres conceptes 2,34 €

m2E7C4RU10 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <=
0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb vel negre, col·locat
sense adherir

P- 126  €9,74

B7C4RU10 Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/mK, resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb vel negre

€7,16100

Altres conceptes 2,58 €

mlE7C7AI01 Subministre i col.locació de làmina visco-elàstica d'alta densitat, amb
tecnología de doble màstic adhesiu, col·locada adherida sobre tub estructural
de façana, de 4mm de gruix amb un pes mínim de 6,5 kg/m2

P- 127  €6,34

B7C7AI01 Subministre i col.locació de làmina visco-elàstica d'alta densitat, amb
tecnología de doble màstic adhesiu, col·locada adherida sobre tub estructural
de façana, de 4mm de gruix amb un pes mínim de 6,5 kg/m2

€3,71250

Altres conceptes 2,63 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 22

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2E7C9R810 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66
a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft,
col·locada amb fixacions mecàniques.

P- 128  €11,05

B7C9TU42 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb paper kraft

€6,95000

B7CZ1600 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a
màxim

€0,75000
Altres conceptes 3,35 €

m2E7C9T8C4 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb revestiment de vel negre,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 129  €16,26

B7C9T8C0 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,714 m2.K/W, amb revestiment de vel negre

€11,91750

B7CZ1600 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a
màxim

€0,75000
Altres conceptes 3,59 €

m2E7C9T8J4 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W, amb revestiment de vel negre,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 130  €14,05

B7C9T8J0 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,667 m2.K/W, amb revestiment de vel negre

€9,80700

B7CZ1600 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a
màxim

€0,75000
Altres conceptes 3,49 €

m2E7CPA500 Panell absorbent prefabricat de plancha perforada prelacada i llana de roca
amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb
material auxiliar de col·locació, tot el conjunt acabat pintat color a escollir per
DF. Inclou la formació de portes batents segons projecte.

P- 131  €181,05

B7CPA500 Panell absorbent prefabricat de plancha perforada prelacada i llana de roca
amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb
material auxiliar de col·locació.

€163,18050

Altres conceptes 17,87 €

m2E7CPAJS1 Panells absorbents de sandwich prefabricat de planxa galvanitzada
d'espessor adequat al treball a realitzar segons UNE 36130-76, per aïllament
acústic, Rw 31 Db, a la transmissió i antireverberant. Unida amb fixacions
mecàniques directament a la coberta, amb estructura de suport i perfils
d’anclatge i  porta d’accés amb el mateix tipus de panell, col·locat

P- 132  €316,35

B7CPAJS1 Panells absorbents de sandwich prefabricat de planxa galvanitzada
d'espessor adequat al treball a realitzar segons UNE 36130-76, per aïllament
acústic a la transmissió i antireverberant. Unida amb fixacions mecàniques
directament a la coberta, amb estructura de suport i perfils d’anclatge i porta
d’accés amb el mateix tipus de panell.

€291,90000

Altres conceptes 24,45 €

utE7CPUA01 Subministre i col.locació de porta amb realitzat amb el mateix panell
absorbent, plancha perforada prelacada i llana de roca amb vel protector
interior, de 50 mm gruix, de dimensions de pas de 90x210 cm, amb material
auxiliar de col·locació, tot el conjunt acabat pintat color a escollir per
DF.segons projecte.

P- 133  €715,18

B7CPUA01 Porta amb realitzat amb el mateix panell absorbent, plancha perforada
prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, de
dimensions de pas de 90x210 cm, amb material auxiliar de col·locació, tot el
conjunt acabat pintat color a escollir per DF.segons projecte.

€658,00000
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Altres conceptes 57,18 €

m2E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500
μm, per una protecció al foc de Ei30.

P- 134  €43,91

B89ZT000 Pintura intumescent €19,04963
B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent €1,96976

Altres conceptes 22,89 €

m2E7D6ZST1 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 3100
μm, per una protecció al foc de Ei90.

P- 135  €85,55

B89ZT000 Pintura intumescent €38,05500
B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent €4,05300

Altres conceptes 43,44 €

uE7DZF2A1 Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

P- 136  €44,46

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,60000
B7DZD2A2 Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre

110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre
superficialment o encastada amb cargols

€37,05000

Altres conceptes 6,81 €

m2E7J1AUW0 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa
de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix

P- 137  €10,63

B7C23200 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0.45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

€2,22480

Altres conceptes 8,41 €

mlE7Z10U10 Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta
autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre membranes o
barreres de vapor, inclou tots els elements necessaris per la seva correcte
col.locacio.

P- 138  €7,78

B7JZ0U10 Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta
autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre membranes o
barreres de vapor, inclou tots els elements necessaris per la seva correcte
col.locacio.

€2,58000

Altres conceptes 5,20 €

mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6P- 139  €9,42
Altres conceptes 9,42 €

mlE7Z3UFX5 Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 140  €12,95

B71290X0 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

€3,23500
B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,12555

Altres conceptes 9,59 €

m2E7Z52A06 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic

P- 141  €31,88

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €2,11575
B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 €10,29600

Altres conceptes 19,47 €
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m2E81132B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

P- 142  €20,66

Altres conceptes 20,66 €

m2E81132B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

P- 143  €22,47

Altres conceptes 22,47 €

m2E81136B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat

P- 144  €25,54

Altres conceptes 25,54 €

m2E811JDMG Sistema Anti-vandàlic en els dos primers metres de façana, aplicant en tota la
superfície morter armadura orgànic amb malla de reforç blindada, lliure de
ciment de densitat 1,5 g/cm3 segons DIN 53 217en un gruix de 3 mm, Amb el
morter armadura encara fresc embeure la Malla blindada amb un pes
superficial de 490 g/m2 i una resistència a la tensió més gran que 4.000 N /
50mm segons DIN EN ISO 13.934-1 en condicions normals de clima.

P- 145  €24,16

B0111000 Aigua €0,01141
B81121RT Sistema Anti-vandàlic SATE en els dos primers metres de façana, aplicant en

tota la superfície morter armadura orgànic amb malla de reforç blindada, lliure
de ciment de densitat 1,5 g/cm3 segons DIN 53 217en un gruix de 3 mm,
Amb el morter armadura encara fresc embeure la Malla blindada amb un pes
superficial de 490 g/m2 i una resistència a la tensió més gran que 4.000 N /
50mm segons DIN EN ISO 13.934-1 en condicions normals de clima.

€2,85879

Altres conceptes 21,29 €

m2E8122212 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 146  €14,99

B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,09576
Altres conceptes 14,89 €

m2E8252333 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 147  €25,27

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

€0,17340
B0711012 Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 €1,42181
B0FH3173 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)

€10,74700

Altres conceptes 12,93 €

m2E82CUP1J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de dimensions 30x90
cm, color a escollir per DF, amb junta mínima, col·locat a trencajunts, amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa
vigent.

P- 148  €51,86

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

€0,63450
B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 €3,92224
B0FHUP1J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de

gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de dimensions
30x90 cm, color a escollir per DF, amb junta mínima, col·locat a trencajunts,
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa
vigent.

€35,20000
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Altres conceptes 12,10 €

m2E83E14GB TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca, (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,176
m2.K/W, amb paper kraft

P- 149  €31,89

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€5,16030

B0CC1U10 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb paper kraft

€5,85000

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

€2,12030
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
€0,84550

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,25850
B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 12,54 €

m2E83E14HB CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft

P- 150  €33,83

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€5,16030

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€2,56300
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€0,89300

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,51700
B7C9TU42 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb paper kraft

€6,95000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 12,63 €

m2E83EUT01 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb revestiment de
paper kraft

P- 151  €26,66

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
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B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1U10 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,176 m2.K/W, amb paper kraft

€6,02550

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

€2,12030
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
€0,84550

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,25850
B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 12,29 €

m2E83EUT02 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals
de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de
paper kraft

P- 152  €33,83

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€5,16030

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

€2,56300
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
€0,89300

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

€0,51700
B7C9TU42 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb paper kraft

€6,95000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,28000

Altres conceptes 12,63 €

mlE83FUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons
projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

P- 153  €37,26

B0CCUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons
projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

€31,73000

Altres conceptes 5,53 €

utE83KPL10 FF03.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF03, de forma trapezoidal
de dimensions aproximades 395 cara exterior, 225 cm cara interior i 100 cm
d'ample, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de
secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi
tractat a l'autoclau per a classe d'us 4, inclou la formació de remat del
paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 154  €1.358,01
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B0CUPL10 FF03.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF03, de forma

trapezoidal de dimensions aproximades 395 cara exterior, 225 cm cara
interior i 100 cm d'ample, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de
140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de
fusta de pi tractat a l'autoclau per a classe d'us 4, inclou la formació de remat
del paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€1.222,00000

Altres conceptes 136,01 €

utE83KPL11 FF04.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF04, dimensions 134x95
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del
balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 155  €651,82

B0CUPL11 FF04.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF04, dimensions 134x95
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del
balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€597,00000

Altres conceptes 54,82 €

utE83KPL12 FF05.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF05, dimensions 134x75
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del
balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 156  €591,97

B0CUPL12 FF05.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF05, dimensions 134x75
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€540,00000

Altres conceptes 51,97 €
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utE83KPL13 FF06.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF06, dimensions 240x95
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del
balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 157  €675,97

B0CUPL13 FF06.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF06, dimensions 240x95
cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció,
fixada amb grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a l'autoclau i
tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2 capes de
lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€620,00000

Altres conceptes 55,97 €

m2E83KRF01 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes
de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 158  €160,02

B0A32000 Clau acer galvanitzat €0,25200
B0A41200 Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats €0,19800
B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable €3,48000
B0CUTL01 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,

treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€98,50000

B0D35000 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau €5,13144
B8ASAU01 Tractament de fusta amb autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament

insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,

€12,50000

Altres conceptes 39,96 €

m2E83KRF03 Cel ras horitzontal, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes
de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 159  €163,52
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B0A32000 Clau acer galvanitzat €0,25200
B0A41200 Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats €0,19800
B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable €3,48000
B0CUTL01 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,

treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€98,50000

B0D35000 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau €5,13144
B8ASAU01 Tractament de fusta amb autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament

insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,

€12,50000

Altres conceptes 43,46 €

utE83KRL10 FF03.- Revestiment de fusteria, amb el folrament de brancals i dintell de
balcó, de dimensions totals 395x434 cm, format per panells tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu) de forma prismàtica inclouen el
panell lateral, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou
el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 160  €5.313,59

B0CURL10 FF03.- Revestiment de fusteria, amb el folrament de brancals i dintell de
balcó, de dimensions totals 395x434 cm, format per panells tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu) de forma prismàtica inclouen el
panell lateral, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4,
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització
de panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix.
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€4.754,00000

B8ASAU01 Tractament de fusta amb autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,

€68,75000

Altres conceptes 490,84 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 30

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE83KRL11 FF04.- Revestiment de fusteria FF04, amb el folrament de brancals i dintell de
balcó, de buit 134x240 cm i de 95 cm d'amplada, amb panell tricapa de 26
mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 161  €1.819,55

B0CURL11 FF04.- Revestiment de fusteria FF04, amb el folrament de brancals i dintell
de balcó, de buit 134x240 cm i de 95 cm d'amplada, amb panell tricapa de 26
mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3
amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior
per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per
talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització
de panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix.
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€1.614,00000

Altres conceptes 205,55 €

utE83KRL12 FF05.- Revestiment de fusteria FF05, amb el folrament de brancals i dintell de
balcó, de buit 135x210 cm, i de 70 cm d'amplada, en la zona de del balcó i de
enmarcat amb bracals, dintell i escupidor de 135x265 cm i de 25 cm, de
voladiu, tot el conjunt realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta
de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4,
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 162  €2.025,35

BOCURL12 FF05.- Revestiment de fusteria FF05, amb el folrament de brancals i dintell
de balcó, de buit 135x210 cm, i de 70 cm d'amplada, en la zona de del balcó i
de enmarcat amb bracals, dintell i escupidor de 135x265 cm i de 25 cm, de
voladiu, tot el conjunt realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta
de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització
de panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix.
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€1.810,00000

Altres conceptes 215,35 €
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utE83KRL13 FF06.- Revestiment de de fusteria FF06, amb el folrament de brancals i dintell
de balcó a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua.
inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. Inclou
transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 163  €1.991,75

B0CURL13 FF06.- Revestiment de de fusteria FF06, amb el folrament de brancals i
dintell de balcó a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3
amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior
per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base
d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per
talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització
de panell, formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix.
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€1.778,00000

Altres conceptes 213,75 €

m2E83KRR10 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 164  €148,71

B0A32000 Clau acer galvanitzat €0,25200
B0A41200 Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats €0,19800
B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable €3,48000
B0CUTL01 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix,

treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat, inclou remats de fusta de làrix bisellada i remats formats per
tapetes de pi de flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€98,50000

B0D35000 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau €4,98890
B8ASAU01 Tractament de fusta amb autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament

insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,

€12,50000

Altres conceptes 28,79 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE83KRR11 Formació de pales en zona lluernari realitzat amb panell tricapa de 26 mm de
gruix de fusta de làrix, reacció al foc B-s3 d0, treballat al taller, de dimensions
3800x500x69 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, inclou remats de fusta
de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i
lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat, tant
ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 165  €936,68

B0A32000 Clau acer galvanitzat €16,80000
B0A41200 Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats €26,40000
B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable €3,48000
B0CURR11 Formació de pales en zona lluernari realitzat amb panell tricapa de 26 mm de

gruix de fusta de làrix, reacció al foc B-s3 d0, treballat al taller, de dimensions
3800x500x69 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, inclou remats de
fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3
amb Corpofen i 2 Capes de lasur amb base d'aigua.
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat, tant
ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€758,00000

B0D35000 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau €4,98890
B8ASAU01 Tractament de fusta amb autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament

insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front
a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,

€56,25000

Altres conceptes 70,76 €

mlE83KUB01 Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm d'ample, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells
de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament
per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli
en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització de
banc. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat
hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 166  €275,55

BOCUUB01 Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm d'ample, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells
de fusta de pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament
per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli
en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de finalització
de banc. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€222,00000

Altres conceptes 53,55 €
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utE83KUR01 Formació de tapa inferior de registre persiana, dimensiosn aproximades
150x30 cm, realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix
(Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable per muntatge i desmuntatge, amb tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb
base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en
obra, per talls i ajustos,
Remats de fusta de làrix bisellada, Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

P- 167  €271,72

BOCURU001 Formació de tapa inferior de registre persiana, dimensiosn aproximades
150x30 cm, realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix
(Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable per muntatge i desmuntatge, amb tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament
per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli
en obra, per talls i ajustos,
Remats de fusta de làrix bisellada, Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

€235,00000

Altres conceptes 36,72 €

m2E83PPC01 Revestiment de façana format per estructura de suport amb perfils verticals
omega d'alumini 60x60 mm fixada mecànicament al parament vertical
mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs
d'alumini, aplacada amb safates conformades de dimensions segons projecte
de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, color a escollir per DF, adherides a nucli de poliestirè i
fixades amb fixacions mecaniques ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat, perfils omega i estructura de suport dels panells,
amb el sellat perimetral del conjunt amb poliuretà monocomponen del mateix
color que el panell.

P- 168  €130,83

B0C5U015 Revestiment de façana format per estructura de suport amb perfils verticals
omega d'alumini 60x60 mm fixada mecànicament al parament vertical
mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs
d'alumini, aplacada amb safates conformades de dimensions segons projecte
de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, color a escollir per DF, adherides a nucli de poliestirè i
fixades amb fixacions mecaniques ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat, perfils omega i estructura de suport dels panells,
amb el sellat perimetral del conjunt amb poliuretà monocomponen del mateix
color que el panell.

€70,56000

B83ZES01 Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini, feta amb perfils
verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix,
ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i
fixacions mecàniques per a obra de fàbrica

€16,50000

Altres conceptes 43,77 €

m2E844A220 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació
tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció
acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

P- 169  €55,72

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €1,67400
B0CCHH3H Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb

perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12.5 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al
foc A2-s1, d0

€19,32280

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,13230
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B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

€4,67000

Altres conceptes 29,42 €

utE844TR02 Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a
revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta màxima de 2 mm,
perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta del fals
sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals
sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del
forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de
caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar.

P- 170  €162,57

B0CCTR02 Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard per a
revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta màxima de 2 mm,
perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta del fals
sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals
sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del
forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de
caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per
a pintar. 

€91,98000

Altres conceptes 70,59 €

utE844TR10 Formació de registre estanc de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard
per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta amb goma per
estanquïtat del conjunt, perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color
qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de
la resta del fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat
suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes,
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar. 

P- 171  €197,24

B0CCTR10 Formació de registre estanc de 60x60 cm en cel ras amb plaques standard
per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons projecte, amb cadena de
seguretat, obertura per gravetat, tanca sota pressió, junta amb goma per
estanquïtat del conjunt, perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color
qua la resta del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de
la resta del fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat
suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de
juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart
totalment enllestit per a pintar. 

€125,00000

Altres conceptes 72,24 €

m2E844UUU1 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P013020004PRO de la
serie PLAQUES 4 PRO de PLACO , entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 172  €45,08

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €1,67400
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B0CC1310LNUZ Placa de guix laminat de la sèrie 4 PRO, amb una amplària de 1.200mm,

2000mm de longitud i un gruix de 12,5mm,
€6,88040

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,50611
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,13230
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

€7,92000

Altres conceptes 27,97 €

m2E8443260LNUZ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 173  €37,68

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €1,67400
B0CC1310LNUZ Placa de guix laminat de la sèrie 4 PRO, amb una amplària de 1.200mm,

2000mm de longitud i un gruix de 12,5mm,
€6,88040

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,13230
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

€7,92000

Altres conceptes 20,57 €

m2E84A5D1L Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de
300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre
estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat,
amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades
mecànicament al sostre

P- 174  €51,25

B84A5D0L Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell
rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, per a
muntar sense separació, color estàndard, amb la superfície llisa

€36,17360

B84Z8H11 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils
transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació
clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m

€4,99550

Altres conceptes 10,08 €

m2E84HUC01 Cel ras continu de plaques de ciment portland amb additius i materials de
reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

P- 175  €52,86

B0A4U080 Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM €1,24950
B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €5,94000
B0CWU010 Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert, acabada a

dues cares amb malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix
€15,82020

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,13230
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

€7,92000

Altres conceptes 21,29 €
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m2E865UU10 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix ,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació
fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de
fusta amb tractament per exteriors

P- 176  €116,62

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,40300
B0CUUU10 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària,

amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix ,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de melamina imitació
fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de
fusta

€95,00000

B0D31U01 enllatat de fusta amb tractament per exteriors €6,27836
Altres conceptes 14,94 €

m2E865UU11 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària,
amb panells fixes i panells amb registres, amb portes batents, de dimensions i
especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta
aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit
amb planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 177  €147,07

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,40300
B0CUUU11 Revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells

amb registres, amb portes batents, de dimensions i especejament segons
projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16
mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre enllatat de fusta

€124,00000

B0D31U01 enllatat de fusta amb tractament per exteriors €6,27836
Altres conceptes 16,39 €

m2E865UU12 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix ,
reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola, de color blanc,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 178  €106,12

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,40300
B0CUUU12 Revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de partícules de

fusta aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat
lacat en taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

€85,00000

B0D31U01 enllatat de fusta amb tractament per exteriors €6,27836
Altres conceptes 14,44 €

m2E865UU13 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària,
amb panells fixes i panells amb registres, amb portes batents, de dimensions i
especejament segons projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta
aglomerades DM de 16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en
taller amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta

P- 179  €142,55

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,40300
B0CUUU13 Revestiment vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb panells fixes i panells

amb registres, amb portes batents, de dimensions i especejament segons
projecte, realitzat amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16
mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola, de
color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
enllatat de fusta

€115,00000

B0D31U01 enllatat de fusta amb tractament per exteriors €6,27836
Altres conceptes 20,87 €
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m2E867FE02 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl (high pressure laminated ), realitzat amb revestiment
fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de
colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color
negre, disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny
de df. inclou aplicació de les normes cte.

P- 180  €135,93

B867FE02 Sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high
pressure laminated ), realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix,
amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació
mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de
panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació
de les normes cte.

€115,58000

Altres conceptes 20,35 €

m2E867FE03 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl (high pressure laminated ), ´´panell serigrafiat´´ amb
texte a facilitar per administració, realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm
de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de
panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes
per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació
mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de
panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació
de les normes cte.

P- 181  €167,34

B867FE03 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl (high pressure laminated ), ´´panell serigrafiat´´ amb
texte a facilitar per administració, realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm
de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de
panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes
per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació
mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre, disposició de
panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació
de les normes cte.

€145,50000

Altres conceptes 21,84 €

m2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 182  €28,53

B89ZB000 Esmalt sintètic €3,30735
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €2,47044

Altres conceptes 22,75 €

m2E894UPM2 Pintat de paraments verticals amb dues mans d'imprimació epoxi i dues mans
d'acabat, color a escollir per DF , acabat brillant o mate, textura llisa,
(rendimient de 0,6 kg/m² cada ma); sobre paramento interior.

P- 183  €24,34

B89ZX000 Pintura epoxi €9,65470
B8ZAN000 Imprimació epoxi €9,47072

Altres conceptes 5,21 €

m2E8985BN0 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

P- 184  €11,92

B89ZB000 Esmalt sintètic €3,30735
B8ZA9000 Imprimació anticorrosiva €2,63160

Altres conceptes 5,98 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 185  €4,79
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B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,57937

Altres conceptes 3,21 €

m2E898A240 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 186  €5,78

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,57937
Altres conceptes 4,20 €

m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 187  €5,43

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors €2,46758
Altres conceptes 2,96 €

m2E898E240 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 188  €6,20

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors €2,46758
Altres conceptes 3,73 €

m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

P- 189  €4,85

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,25705
B8ZA1000 Segelladora €0,65025

Altres conceptes 2,94 €

m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 190  €5,61

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,25705
B8ZA1000 Segelladora €0,65025

Altres conceptes 3,70 €

m2E898MHN0 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite,
amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

P- 191  €7,29

B89Z5000 Pintura al dissolvent de resines de pliolite €3,14731
B8ZAR000 Imprimació fixadora de resines sintètiques €1,09038

Altres conceptes 3,05 €

mlE898MU10 Formació d'encintat pintat, amb pintura al dissolvent de resines de pliolite,
amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis, coincident amb els
remats de les agulles de la mitjera, d'una amplada aproximada de 30-40 cm,
amb franjes segons projecte.

P- 192  €18,98

B89Z5000 Pintura al dissolvent de resines de pliolite €1,60451
B8ZAR000 Imprimació fixadora de resines sintètiques €0,72692

Altres conceptes 16,65 €

m2E8A41U10 Envernissat de ceràmica previament netejada, amb vernís de poliuretà, amb
dues d'acabat, amb la superfície mat

P- 193  €13,58

B8AZC100 Vernís de poliuretà d'1 component €2,35365
Altres conceptes 11,23 €

m2E8B41110 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant,
esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues
capes de vernís protector antigraffiti

P- 194  €14,82

B0111000 Aigua €0,01630
B8ZA8200 Vernís protector antigraffiti de dos components €4,31860
B8ZAK000 Imprimació antigraffiti adherent €2,11140
B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric €1,86449

Altres conceptes 6,51 €
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mE8J1316N Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada
amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 195  €14,82

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

€0,01734
B0FJBVH3 Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en

escaire, de 20x18 cm
€5,60000

Altres conceptes 9,20 €

mE8J36UR1 Subministre i col.locació d'escupidor de façana realitzat amb peça
prefabricada de 30 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb de color segons
projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou el sellat perimetral de la
peça prefabricada, amb poliuretà bicomponent. 

P- 196  €58,13

B0GA6UR1 Escupidor de façana realitzat amb peça prefabricada de 30 cm d'amplada i 4
cm de gruix, amb de color segons projecte, col·locada amb morter mixt
1:2:10.

€43,35000

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

€0,59800
Altres conceptes 14,18 €

mE8J36UR2 Subministre i col.locació remat vertical de mur de façana realitzat amb peça
prefabricada de 80 a 100 cm d'alçada i 4 cm de gruix, de color segons
projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou el sellat perimetral de la
peça prefabricada, amb massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent. 

P- 197  €84,05

B0GA6UR2 Remat vertical de mur de façana realitzat amb peça prefabricada de 80 a 100
cm d'alçada i 4 cm de gruix, de color segons projecte, col·locada amb morter
mixt 1:2:10.

€66,60600

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

€0,95680
Altres conceptes 16,49 €

mE8J36UZ1 Peça de remat de paret de 40 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

P- 198  €60,40

B0GA6UZ1 Peça de remat de paret de 40 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

€46,10400

Altres conceptes 14,30 €

mE8K1B14N Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,
amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 199  €16,95

B0FJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural
color vermell

€5,17793
Altres conceptes 11,77 €

mE8K1D14N Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,
amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 200  €24,51

B0FJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural
color vermell

€5,17793
Altres conceptes 19,33 €

mE8K1DU01 Escopidor de 59 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,
amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 201  €44,75

B0FJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural
color vermell

€9,76815
Altres conceptes 34,98 €

mE8K1U001 Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color marro, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 202  €22,42

B0FJU001 Rajola amb trencaaigües, de 37x33 cm, de ceràmica natural i de color marro €2,29330
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Altres conceptes 20,13 €

mE8KA1025 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 203  €36,94

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09623
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€3,73750

B8KAEH10 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF.
Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€22,50000

Altres conceptes 10,61 €

mE8KA1026 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques per una amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 204  €36,94

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09623
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€3,73750

B8KAEH10 Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF.
Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€22,50000

Altres conceptes 10,61 €

mE8KA1U50 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 45
a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de 60x60x5
mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 205  €114,45

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09623
B44ZF0U1 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta

galvanitzada, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a col·locar amb p.p. de cargols i/o
soldadura.

€55,98000

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

€3,73750
E8KAEU50 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 45

a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de
60x60x5 mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€38,50476
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Altres conceptes 16,13 €

mE8KA1U51 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 25
a 35 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de 60x60x5
mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 206  €98,34

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09623
B44ZF0U1 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta

galvanitzada, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a col·locar amb p.p. de cargols i/o
soldadura.

€48,20500

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

€3,73750
E8KAEU51 Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de gruix de 25

a 35 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport de
60x60x5 mm, fixada a parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€32,15238

Altres conceptes 14,15 €

mE8KA1U52 Formació de remat de coronament realitzat amb xapa d'acer galvanitzat en
fred de 1,5 mm de gruix de 45 a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a
escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5 mm, amb una lámina impermeabilitzant
col.locada sobre tauler de fusta de DM de 25 mm de gruix, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 207  €163,53

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09623
B44ZF0U1 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta

galvanitzada, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a col·locar amb p.p. de cargols i/o
soldadura.

€55,98000

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

€3,73750
B8KAEU52 Formació de remat de coronament realitzat amb xapa d'acer galvanitzat en

fred de 1,5 mm de gruix de 45 a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a
escollir per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre
estructura de suport de 60x60x5 mm, amb una lámina impermeabilitzant
col.locada sobre tauler de fusta de DM de 25 mm de gruix, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls. Elaborada en taller. La junta horitzontal
entre xapes es colocaran un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua
d'escorrentia. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€85,25000

Altres conceptes 18,47 €

mE8N9SJ1G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 15 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a safata, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 208  €19,07

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,28000
B0CHSJ1G Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 15

cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a safata
€4,31613
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Altres conceptes 13,47 €

m3E921201L Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM

P- 209  €27,66

B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €17,79050

Altres conceptes 9,79 €

m2E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 210  €8,21

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm €4,24195
Altres conceptes 3,97 €

m2E93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 211  €17,31

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€9,43068
Altres conceptes 7,88 €

m2E93628B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, realitzat amb formigó de
baixa retracció i amb colmatador de porus.

P- 212  €29,53

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

€10,40094
Altres conceptes 19,13 €

m2E93A13D0 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6

P- 213  €8,56

B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix €0,01449
Altres conceptes 8,55 €

m2E93A14D0 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6

P- 214  €8,62

B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix €0,01449
Altres conceptes 8,61 €

m2E93A1U12 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6

P- 215  €10,23

B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix €0,01449
Altres conceptes 10,22 €

m2E9C1143B Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens,
amb un àrid de fins a 6 mm.

P- 216  €27,08

B9C11432 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens €14,12320
B9CZ2000 Beurada de color €1,47660

Altres conceptes 11,48 €

m2E9C4PE01 Paviment flotant per coberta ventilada, de peça prefabricada de formigó
prefabicada de morter de ciment de dimensions de 50x50 cm, i de 50 mm de
gruix, acabat llis antilliscant C3, col·locat amb junta gran per drenatge,
recolçades sobre suports regulables base amb pendent i d'alçària fins a 300
mm.

P- 217  €50,09

B9C4U102 Peça prefabricada de formigó prefabicada de morter de ciment de
dimensions de 50x50 cm, i de 50 mm de gruix, acabat llis antilliscant C3.

€15,22500
B9Z33U01 Suport regulable de polipropilè de 190 a 300 mm per paviments flotants de

terrats i cobertes transitables amb un pendent màxim del 3%, ref. B80305002
de la serie STE exterior

€14,85000

Altres conceptes 20,02 €
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m2E9DC1M33 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel·lànic premsat de forma quadrada de 60x60 cm, color a escollir per DF,
classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a trencajunts i
l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF,
CTE i normativa vigent.

P- 218  €47,60

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

€0,48450
B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 €2,03102
B0FHAM85 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant de forma quadrada de 60x60

cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU).
€25,34700

Altres conceptes 19,74 €

m2E9DCU270 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel·lànic premsat de forma quadrada de 40x40 cm, color a escollir per DF,
classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta mínima, col·locat a junta continua i a
l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF,
CTE i normativa vigent.

P- 219  €39,65

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

€0,34000
B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 €2,03000
B0FHU85 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant de forma quadrada de 40x40

cm, color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU).
€15,93240

Altres conceptes 21,35 €

mE9GZA524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 220  €6,28

Altres conceptes 6,28 €

m2E9JEG300 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20
mm d'alçària, amb acabat de raspall, instal·lat encastat al paviment

P- 221  €324,08

B9JEG300 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i
20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, per a instal·lació encastat al
paviment

€304,89000

Altres conceptes 19,19 €

m2E9S11U10 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, especejament segons projecte, col·locat amb ancoratges de
seguretat.

P- 222  €94,27

B0B51U10 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, especejament segons projecte, col·locat amb ancoratges de
seguretat.

€67,98000

Altres conceptes 26,29 €

mE9UAU001 Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior
aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 223  €17,08

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09720
B9UAU001 Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior

aixamfranat
€11,39000

Altres conceptes 5,59 €

mE9UAU020 Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en forma de L, de
10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 224  €33,21

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09720
B9UAU020 Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en forma de L, de

10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat
amb fixacions mecàniques

€25,80000

Altres conceptes 7,31 €
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mE9UAUPR1 Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable acabat polit, de
30x30 mm, col.locat de forma invertida, per col.locar el pelfut enbegut amb
fixacions mecàniques.

P- 225  €18,24

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,09720
B9UAUPR1 Perfil de remat L d'acer inoxidable acabat polit, de 30x30 mm, col.locat de

forma invertida, per col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques.
€12,50000

Altres conceptes 5,64 €

mE9V2A5RN Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa,
amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de
2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8

P- 226  €73,07

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,27983
B9CZ2000 Beurada de color €0,73140
B9V2A5R0 Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i

estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de
carborúndum, de 2 cm d'ample

€43,13580

Altres conceptes 28,92 €

mE9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

P- 227  €25,31

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,14000
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€1,65672

B0A31000 Clau acer €0,40800
Altres conceptes 23,11 €

m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 228  €10,17
Altres conceptes 10,17 €

m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 229  €2,60

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01488
B0B34153 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
€1,62000

Altres conceptes 0,97 €

m2E9Z4AA18 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

P- 230  €6,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,02489
B0B34136 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm

6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
€4,52400

Altres conceptes 1,71 €

mE9Z5UAA1 Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir cantells de
paviments ceràmics, de longitud 250 cm, alçària 16 mm, col.locat amb ciment
cola.

P- 231  €12,49

B071P000 Morter d'anivellament €0,00188
B9Z5A160 Perfil especial d'alumini per a protegir cantells de paviments ceràmics, de

longitud 250 cm, alçària 16 mm.
€4,84050

Altres conceptes 7,65 €
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utEA1DFU01 FF.01.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 625x300 cm, format per una porta d'entrada de
dues fulles batents de dimensions 183x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de
178x300 cm i de 261x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral
i muntants en pi laminat 100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100%
KKK amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 232  €12.932,14

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

€14,42100
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€33,48800

BA1DFU01 FF.01.- Tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 625x300 cm, format per una porta d'entrada de dues fulles
batents de dimensions 183x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 178x300
cm i de 261x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral i
muntants en pi laminat 100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100%
KKK amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€12.105,00000

Altres conceptes 779,23 €
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utEA1DFU02 FF.02.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 564x300 cm, format per una porta d'entrada
d'una fulla batent de dimensions 110x300 cm, un armari de des fulles batents
de 190x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 110x300 cm i de 138x300 cm,
amb muntants intermitjos, Bastiment perimetral i muntants en pi laminat
100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers
de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 233  €14.027,60

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

€12,90300
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€30,37840

BA1DFU02 FF.02.- Tancament de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 564x300 cm, format per una porta d'entrada d'una fulla batent de
dimensions 110x300 cm, un armari de des fulles batents de 190x300 cm, i
dues tarjes laterals fixes de 110x300 cm i de 138x300 cm, amb muntants
intermitjos, Bastiment perimetral i muntants en pi laminat 100% de 69X150
mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€13.170,00000

Altres conceptes 814,32 €
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utEA1DFU03 FF.03.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 190x300 cm, format per una balconera de dues
fulles batents de dimensions 190x300 cm, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de
80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 234  €4.530,31

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

€4,40220
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€10,28560

BA1DFU03 FF.03.- Balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 190x300 cm, format per una balconera de dues fulles batents de
dimensions 190x300 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm. 
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€4.250,00000

Altres conceptes 265,62 €

uEA1DFU04 FF.04.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 134x240 cm, format per una balconera de dues
fulles batents de dimensions 134x240 cm, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de
80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 235  €1.302,36

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

€2,42880
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B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€5,74080

BA1DFU04 FF.04.- Balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 134x240 cm, format per una balconera de dues fulles batents de
dimensions 134x240 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€1.204,00000

Altres conceptes 90,19 €

uEA1DFU05 FF.05.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 134x210 cm, format per una balconera de dues
fulles batents de dimensions 134x210 cm, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de
80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 236  €1.290,28

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

€2,12520
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€5,02320

BA1DFU05 FF.05.- Balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 134x210 cm, format per una balconera de dues fulles batents de
dimensions 134x210 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€1.197,00000

Altres conceptes 86,13 €
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utEA1DFU06 FF.06.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb envidrament, per
una buit d'obra de dimensions 217x240 cm, format per tres balconeres d'una
fulla batent de dimensions de 72x240 cm cada una, Bastiment en pi laminat
100% de 80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de
80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres practicables
i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que aniran
a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

P- 237  €1.946,37

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

€3,94680
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€9,32880

BA1DFU06 FF.06.- Balconera de fusta amb envidrament, per una buit d'obra de
dimensions 217x240 cm, format per tres balconeres d'una fulla batent de
dimensions de 72x240 cm cada una, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers de
80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell amb tres
punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor d'alumini en el
marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert,
amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb el mateix
acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal
mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu reciclatge que
aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.

€1.795,00000

Altres conceptes 138,09 €

utEABGFH01 PRm4.- Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica de
dimensions 279x287 cm, format per una porta d'una fulla batent, per una llum
de pas de 80x210cm, amb tarja superior i lateral fixa, amb bastiment d'acer
pertimetral i en formació de marc de porta acabat amb xapa perforada d'acer
galvanitzat, acabat pintada a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2
d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, Inclou ferramenta amb 4
frontisses d'acer, joc de manetes d'acer inoxidable de 132 mm en barra
calibrada de 20mm de diàmetre amb molla de recuperació, pany i clau
maestrejat, topall d'acer inoxidable, model a escollir per df, i part
proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar
completament col.locada i acabada la partida. Comprovació de mides a
obra.Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

P- 238  €1.048,16

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 50

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BABGFH10 PRm4.- Conjunt de fusteria metàl.lica de dimensions 279x287 cm, format per

una porta d'una fulla batent, per una llum de pas de 80x210cm, amb tarja
superior i lateral fixa, amb bastiment d'acer pertimetral i en formació de marc
de porta acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat, acabat pintada a
l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2 d'esmalt sintètic acabat, color a
escollir per df, Inclou ferramenta amb 4 frontisses d'acer, joc de manetes
d'acer inoxidable de 132 mm en barra calibrada de 20mm de diàmetre amb
molla de recuperació, pany i clau maestrejat, topall d'acer inoxidable, model
a escollir per df, i part proporcional d'accessoris i resta d'elements
necessaris per a deixar completament col.locada i acabada la partida.
Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de projecte,
indicacions de DF, CTE i normativa vigent.

€950,00000

Altres conceptes 98,16 €

utEABGFH10 PRm7.- Subministre i col.locació de passera tècnica de dimensions 610x75
cm, format per un perfil de suport HEB 200 col.locat a paraments amb placa
d'ancoratge col.locat amb fixacions mecàniques i amb tirant intermitg, perfils
en L pertimetral i perfils intermitjos en T, de 50x50 mm, amb relliga per
formació de paviment de 40 mm de gruix, barana de 77 cm d'alçada, amb
muntants cada 102 cm de distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2 d'esmalt
sintètic acabat, color a escollir per df, 
i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar
completament col.locada i acabada la partida. Comprovació de mides a
obra.Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

P- 239  €1.784,85

BABGUU12 PRm7.- Passera tècnica de dimensions 610x75 cm, format per un perfil de
suport HEB 200 col.locat a paraments amb placa d'ancoratge col.locat amb
fixacions mecàniques i amb tirant intermitg, perfils en L pertimetral i perfils
intermitjos en T, de 50x50 mm, amb relliga per formació de paviment de 40
mm de gruix, barana de 77 cm d'alçada, amb muntants cada 102 cm de
distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2
d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, 
i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per a deixar
completament col.locada i acabada la partida. Comprovació de mides a
obra.Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent.

€1.580,00000

Altres conceptes 204,85 €

utEABGMU10 FX-02.- Subministre i col·locació de porta metàl.lica de dimensions de
142x200 cm de dues fulles batents, formada amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb
clau, acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

P- 240  €405,29

BABGMU10 FX-02.- Subministre i col·locació de porta metàl.lica de dimensions de
142x200 cm de dues fulles batents, formada amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb
clau, acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

€320,00000

BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà €55,79000
Altres conceptes 29,50 €

utEABGMU11 FX-01.- Subministre i col·locació de tancament de xapa d'acer pintat, amb
esmalt sintetic, color a escollir per DF, accés cuina i armari, de dimensions
764x384 cm, format per una porta amb envidrament, de sortida de cuina,
tancament de sala de residus, amb una porta batent i dues targes fixes, amb
envidrament 5+5 mm translucid, els dos tancaments,i dues portes de dues
fulles batents per armaris d'instal.lacions de Cia, de xapa microperforada,
amb targes intermitges i superiors formada amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb clau,
acabat esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

P- 241  €3.769,72



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 51

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BABGMU11 FX-01.- Tancament de xapa d'acer pintat, amb esmalt sintetic, color a escollir

per DF, accés cuina i armari, de dimensions 764x384 cm, format per una
porta amb envidrament, de sortida de cuina, tancament de sala de residus,
amb una porta batent i dues targes fixes, amb envidrament 5+5 mm
translucid, els dos tancaments,i dues portes de dues fulles batents per
armaris d'instal.lacions de Cia, de xapa microperforada, amb targes
intermitges i superiors formada amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, amb clau, acabat
esmaltat color escollir per DF, totalment col·locada i muntada.

€3.580,00000

Altres conceptes 189,72 €

utEAF3AL01 FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 52x255 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta,
de dimensions 52x120 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions 52x135 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple
junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la
sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 242  €297,98

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

€1,21440
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,75080

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 52

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL01 FE.01.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de
dimensions 52x120 cm, 

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un
sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€234,00000



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 53

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL90 Tancament exterior, d'alumini lacat fix, amb trencament de pont tèrmic, color

a escollir per DF.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 29 mm. 
Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple
junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb
la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€31,73040

Altres conceptes 28,28 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 54

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL02 FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta,
de dimensions 52x200 cm, i una tarja inferior fixa de dimensions 52x100 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple
junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la
sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 243  €467,84

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

€1,21440
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,75080



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 55

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL02 FE.02.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de
dimensions 52x200 cm

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un
sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€404,00000

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 56

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL90 Tancament exterior, d'alumini lacat fix, amb trencament de pont tèrmic, color

a escollir per DF.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 29 mm. 
Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple
junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb
la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€23,50400

Altres conceptes 36,37 €



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 57

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL03 FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada per una finestra d'una fulla batent oculta,
de dimensions 52x200 cm, i una finestra inferior d'una fulla batent oculta, de
dimensions 52x100 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple
junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la
sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 244  €686,76

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

€1,21440
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,75080

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 58

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL03 FE.03.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 m,
formada per una finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x200 m, i
una finestra inferior d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x100 m.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un
sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de penjar i obertura
homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de
EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€636,00000

Altres conceptes 46,79 €



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 59

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL04 FE.04.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 52x300 cm, formada per un tancament fix de dimensions
52x300 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

El tancament estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc d'una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.
Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 245  €223,71

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

€1,21440
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,75080

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 60

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL04 FE.04.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm,
formada per un tancament fix de dimensions 52x300 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de junquillos de fusta de
alerce de secció rectangular llisa, acabat amb vernís base aigua (1 capa
d'impregnant fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

El tancament estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc d'una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.
Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€195,00000

Altres conceptes 24,74 €



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 61

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL05 FE.04'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat, color
a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada
per un tancament fix de dimensions 52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF. 

Fins i tot, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra
i ajustament final en obra. Perfileria, juntes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Elaborada en taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 246  €66,42

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

€1,21440
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,75080

BAF3AL0B FE.04'.- Tancament exterior, d'alumini lacat, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada per un tancament
fix de dimensions 52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en ´´L´´,
d'alumini perimetral lacat color segons DF. 

Fins i tot, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€45,20000

Altres conceptes 17,25 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 62

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL06 FE.06.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 240x218 cm, formada per una finestra de dues fulles
batents, la principal oscilo-batent, dimensions totals 240x108 cm, i una tarja
inferior fixa, de dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 247  €931,79

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

€3,94680
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€9,32880



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 63

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL06 FE.06.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
240x218 cm, formada per una finestra de dues fulles batents, la principal
oscilo-batent, dimensions totals 240x108 cm, i una tarja inferior fixa, de
dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€828,00000

Altres conceptes 90,51 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 64

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL07 FE.07'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x88 cm, formada per un tancament fix de
dimensions 100x88 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 248  €125,99

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

€0,60720
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€1,55480



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 65

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL07 FE.07'.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
100x88 cm, formada per un tancament fix de dimensions 100x88 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€110,00000

Altres conceptes 13,83 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 66

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL08 FE.08.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x130 cm, formada per una finestra d'una fulla
oscilo-batent de dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 249  €336,32

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

€1,06260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,39200



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 67

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL08 FE.08.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 100x130 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€305,50000

Altres conceptes 27,37 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 68

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL09 FE.08'.- Subministre i col.locació tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x130 cm, formada per una finestra d'una fulla
oscilo-batent de dimensions 100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 250  €149,22

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

€2,42880
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€0,59800



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 69

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL09 FE.08'.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
100x130 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions
100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

€130,00000

Altres conceptes 16,19 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 70

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL10 FE.09.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x138 cm, formada per una finestra d'una fulla
oscilo-batent de dimensions 100x138 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 251  €357,24

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

€1,06260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,51160



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 71

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL10 FE.09.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
100x138 cm, formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions
100x138 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€324,30000

Altres conceptes 29,37 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 72

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL11 FE.09'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x112 cm, formada per un tancament fix de
dimensions 100x112 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una
profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una
capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 252  €160,61

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

€0,91080
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€2,03320



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 73

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL11 FE.09'.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
100x112 cm, formada per un tancament fix de dimensions 100x112 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes per
perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€140,00000

Altres conceptes 17,67 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 74

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL12 FE.10.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 105x240 cm, formada per una finestra d'una fulla
oscilo-batent, dimensions 105x130 cm, i una tarja inferior fixa, de dimensions
105x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 253  €578,23

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

€1,97340
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€4,54480



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 75

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL12 FE.10.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 105x240 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions 105x130 cm, i
una tarja inferior fixa, de dimensions 105x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€522,00000

Altres conceptes 49,71 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 76

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF3AL13 FE.11.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 120x240 cm, formada per una finestra d'una fulla
oscilo-batent, dimensions 120x130 m, i una tarja inferior fixa, de dimensions
120x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses sistema
de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 254  €607,01

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

€2,12520
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€4,54480



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 77

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AL13 FE.11.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 120x240 m,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions 120x130 cm, i
una tarja inferior fixa, de dimensions 120x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€556,00000

Altres conceptes 44,34 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 78

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB01 FE.05.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 240x314 cm, formada per una balconera de dues fulles batents,
de fulla oculta, de dimensions 240x213 cm, i una tarja superior fixa de
dimensions 240x100 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 255  €1.647,44

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

€5,61660
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€13,39520



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 79

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB01 FE.05.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 240x314 cm,
formada per una balconera de dues fulles batents, de fulla oculta, de
dimensions 240x213 cm, i una tarja superior fixa de dimensions 240x100 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€1.484,40000

Altres conceptes 144,03 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 80

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB02 FE.07.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x232 cm, formada per una porta d'una fulla
oscilo-batent, de fulla oculta, de dimensions 100x232 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 256  €591,62

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

€1,82160
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€4,18600



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 81

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB02 FE.07.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de dimensions
100x232 cm, formada per una porta d'una fulla oscilo-batent, de fulla oculta,
de dimensions 100x232 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€537,00000

Altres conceptes 48,61 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 82

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB03 FE.12.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de dimensions 100x210 cm, formada per una balconera d'una fulla
oscilo-batent, de fulla oculta, de dimensions 100x210 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 257  €554,99

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

€1,82160
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€3,82720



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 83

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB03 FE.12.- tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 100x210 cm,
formada per una balconera d'una fulla oscilo-batent, de fulla oculta, de
dimensions 100x210 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€504,00000

Altres conceptes 45,34 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 84

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB04 FE.15.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 320x220 cm, formada per una balconera de dues fulles batents,
de fulla no oculta, de dimensions totals 160x220 cm, i dues tarjes laterals fixes
de dimensions 80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 258  €1.643,59

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

€5,31300
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€12,67760



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 85

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB04 FE.15.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 320x220 cm,
formada per una balconera de dues fulles batents, de fulla no oculta, de
dimensions totals 160x220 cm, i dues tarjes laterals fixes de dimensions
80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€1.484,80000

Altres conceptes 140,80 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 86

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB05 FE.16.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini lacat amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra
aproximat de 275x220 cm, formada per una balconera d'una fulla batent, de
fulla oculta, de dimensions totals 91x220 cm, i una tarja lateral fixa amb un
muntat intermitg, de dimensions 180x220 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

P- 259  €1.404,74

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

€4,55400
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€10,64440



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 87

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB05 FE.16.- Tancament exterior, d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,

color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat de 2,75x2,20 m,
formada per una balconera d'una fulla batent, de fulla oculta, de dimensions
totals 0,91x2,20 m, i una tarja lateral fixa amb un muntat intermitg, de
dimensions 1,80x2,20 m.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb frontisses
sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix
mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la fusteria. No
s'inclou el vidre.

€1.270,20000

Altres conceptes 119,34 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 88

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB10 FE.13.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta
d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil
estructural de fusta laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida acabat mate, de
dimensions buit d'obra aproximat de 430x200 cm, formada per un tancament
fix, amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge
d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60
mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm.
de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 260  €2.269,35

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

€6,07200
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€15,54800



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 89

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB10 FE.13.- Tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb

trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta
laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate , de dimensions buit d'obra
aproximat de 430x200 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge
d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament
de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de
24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€2.064,00000

Altres conceptes 183,73 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 90

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF7AB11 FE.14.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'estructura mixta
d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil
estructural de fusta laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida acabat mate , de
dimensions buit d'obra aproximat de 610x200 cm, formada per un tancament
fix, amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge
d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 60
mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm.
de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,
assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i
posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel
segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

P- 261  €3.219,12

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

€9,10800
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
€21,52800



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 91

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF3AB11 FE.14.- Tancament exterior, d'estructura mixta d'alumini lacat amb

trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta
laminada de larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate , de dimensions buit d'obra
aproximat de 610x200 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles de aliatge
d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de
60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament
de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de
24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes
d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000 CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000 CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000 CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn
desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació
controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació
electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està
garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100
micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre.

€2.928,00000

Altres conceptes 260,48 €

m2EAM1UAA5 Subministre i col·locació de mampara fixa de 65cm d'amplada i 240cm de
alçada, composada per un vidre lluna incolora trempada de 8 mm, de gruix,
fixada mecánicament a parament amb perfileria en U d'acer inoxidable de
10x40mm, sellat amb silicona.

P- 262  €315,48

BAM1UAA5 Mampara fixa de 65cm d'amplada i 240cm de alçada, composada per un
vidre lluna incolora trempada de 8 mm, de gruix, fixada mecánicament a
parament amb perfileria en U d'acer inoxidable de 10x40mm, sellat amb
silicona.

€265,00000

Altres conceptes 50,48 €

utEAM1UV01 PV-01.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament recepció dels
Allotjaments, de dimensions totals 200x190 cm, format per un tancament fix
de vidre 6+6 mm, de 200x140 cm, col.locat amb silicona, sobre estructura
oculta de perfils en U d'acer inoxidable, i tancament interior amb reixa anti -
intrusió d'acer lacat, color a escollir per DF, amb torn motoritzat amb clau
interior recepció.
Inclou la formació de taulell de recepció amb fusta massisa de mateix color i
to que el revestiment de la pared, acabat envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de estructures de suport, premarcs, ferratges, guies de
guiatge de la persiana i tots els elements necessaris. 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 263  €720,53

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 92

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAM1UV01 PV-01.- Conjunt de tancament recepció dels Allotjaments, de dimensions

totals 200x190 cm, format per un tancament fix de vidre 6+6 mm, de 200x140
cm, col.locat amb silicona, sobre estructura oculta de perfils en U d'acer
inoxidable, i tancament interior amb reixa anti - intrusió d'acer lacat, color a
escollir per DF, amb torn motoritzat amb clau interior recepció.
Inclou la formació de taulell de recepció amb fusta massisa de mateix color i
to que el revestiment de la pared, acabat envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de estructures de suport, premarcs, ferratges, guies de
guiatge de la persiana i tots els elements necessaris. 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€625,00000

Altres conceptes 95,53 €

utEAQAUF01 PF-01.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges de
dimensions totals 90x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de
80x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb una tarja superior fixa de 80x20 cm,
realitzat tot el conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat, per
les dues cares, lacat amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical
del conjunt enrasat amb el revestiment aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria,
folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de
seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304,
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 264  €944,56

BAQAUF01 PF-01.- Porta blindada d'accés als habitatges de dimensions totals 90x230
cm, formada per una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 50
mm, amb una tarja superior fixa de 80x20 cm, realitzat tot el conjunt amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat, per les dues cares,
lacat amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt
enrasat amb el revestiment aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria,
folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de
seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304,
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€850,00000

Altres conceptes 94,56 €

utEAQAUF02 PF-02.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als habitatges
adaptat, de dimensions totals 100x230 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 90x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb una tarja superior fixa de
90x20 cm, realitzat tot el conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares, lacat amb pistola realitzat a
taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el revestiment
aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria,
folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de
seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304,
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 265  €970,81
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAQAUF02 PF-02.- Porta blindada d'accés als habitatges adaptat, de dimensions totals

100x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un
gruix de 50 mm, amb una tarja superior fixa de 90x20 cm, realitzat tot el
conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares, lacat amb pistola realitzat a taller, col.locació del marc vertical del
conjunt enrasat amb el revestiment aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix color que la fusteria,
folrat de parets enrasades amb la carpinteria amb fusta lacada del mateix
color, juntes de goma al marc de la porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer
inoxidable mat AISI 304, ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de
seguretat (pany electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304,
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€875,00000

Altres conceptes 95,81 €

utEAQDU100 PA-R-1-45.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 45x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla batent de 45x240 cm formada
amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 266  €363,10

BAQDU100 PA-R-1-45.- Armari de dimensions 45x240 cm, armari amb fons i laterals amb
fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta
d'armari d'una fulla batent de 45x240 cm formada amb tauler de fusta de DM
de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació
de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€285,00000

Altres conceptes 78,10 €

utEAQDU101 PA-R-1-50.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 50x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla batent de 50x240 cm formada
amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 267  €376,75

BAQDU101 PA-R-1-50.- Armari de dimensions 50x240 cm, armari amb fons i laterals amb
fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i pporta
d'armari d'una fulla batent de 50x240 cm formada amb tauler de fusta de DM
de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació
de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€298,00000

Altres conceptes 78,75 €

utEAQDU102 PA-R-1-70.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 70x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 70x240 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 268  €405,10
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BAQDU102 PA-R-1-70.- Armari de dimensions 70x240 cm, armari amb fons i laterals amb

fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari
de dues fulles batents de 70x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de
16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de
balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€325,00000

Altres conceptes 80,10 €

utEAQDU103 PA-R-1-100.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 100x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 100x240 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 269  €415,60

BAQDU103 PA-R-1-100.- Armari de dimensions 100x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents de 100x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€335,00000

Altres conceptes 80,60 €

utEAQDU104 PA-R-1-105.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 105x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 105x240 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 270  €431,35

BAQDU104 PA-R-1-105.-Arrmari de dimensions 105x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents de 105x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€350,00000

Altres conceptes 81,35 €

utEAQDU105 PA-R-1-160.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 160x240 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 160x240 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 271  €746,37

BAQDU105 PA-R-1-160.- Armari de dimensions 160x240 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents de 160x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€650,02000

Altres conceptes 96,35 €
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utEAQDU106 PA-R-2-35.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 35x210 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari d'una fulla batent de 35x210 cm formada
amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació
fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 272  €342,10

BAQDU106 PA-R-2-35.- Armari de dimensions 35x210 cm, armari amb fons i laterals amb
fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari
d'una fulla batent de 35x210 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16
mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la col.locació de
balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€265,00000

Altres conceptes 77,10 €

utEAQDU107 PA-R-2-90.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 90x210 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 90x210 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 273  €391,45

BAQDU107 PA-R-2-90.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 90x210 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 90x210 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera
inferior.
Tot segons planos de projecte.

€312,00000

Altres conceptes 79,45 €

utEAQDU108 PA-R-2-130.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions 130x210 cm,
armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb
melamina blanca i porta d'armari de dues fulles batents de 130x210 cm
formada amb tauler de fusta de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina
imitació fusta. Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

P- 274  €641,35

BAQDU108 PA-R-2-130.- Armari de dimensions 130x210 cm, armari amb fons i laterals
amb fusta de DM de 12 mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta
d'armari de dues fulles batents de 130x210 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

€550,00000

Altres conceptes 91,35 €

utEAQDUF03 PF-02'.- Subministre i col.locació de porta de tancament Sala Polivalent,
dimensions 100x220 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 90x210
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina
imitació fusta.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
barra antipànic per la part interior de la Sala, maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 275  €1.023,31
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BAQDUF03 PF-02'.- Porta de tancament Sala Polivalent, dimensions 100x220 cm,

formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, barra antipànic per la part interior de la Sala, maneta exterior
acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra..

€925,00000

Altres conceptes 98,31 €

utEAQDUF08 PF-09.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions
137x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un
gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb una tarja lateral fixa de
17x250 cm acabat lacat blanc i tarja superior fixa de dimensions 137x50 cm,
conjunt realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per
les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat
amb pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, barra antipànic, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304, pany i clau mestrejada
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 276  €1.823,20

BAQDUF08 PF-09.- Porta de tancament, de dimensions 137x300 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada
color a escollir, amb una tarja lateral fixa de 17x250 cm acabat lacat blanc i
tarja superior fixa de dimensions 137x50 cm, conjunt realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color
blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color
blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, barra antipànic, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304, pany i clau mestrejada
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra

€1.650,00000

Altres conceptes 173,20 €
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utEAQDUF09 PF-08.- Subministre i col.locació de conjunt de portes de tancament, de
dimensions 170x300 cm, formada per una porta de dues fulles batents de
170x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja
superior fixa de dimensions 170x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior
de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8
mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per
les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrajada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 277  €1.613,20

BAQDUF09 PF-08.- Conjunt de portes de tancament, de dimensions 170x300 cm,
formada per una porta de dues fulles batents de 170x250 cm, i un gruix de 40
mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions
170x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color
blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrajada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.450,00000

Altres conceptes 163,20 €

utEAQDUF11 PF-11.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions
110x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 110x250 cm, i un
gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de
dimensions 110x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues
cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 278  €1.061,35
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BAQDUF11 PF-11.- Porta de tancament, de dimensions 110x300 cm, formada per una

porta d'una fulla batent de 110x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada
color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 110x50 cm, fulla
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb
pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color
blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€950,00000

Altres conceptes 111,35 €

utEAQDUF12 PF-10.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de dimensions
120x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un
gruix de 40 mm, acabada lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de
dimensions 120x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc, per les dues
cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color blanc
igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 279  €1.245,10

BAQDUF12 PF-10.- Porta de tancament, de dimensions 120x300 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada
color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 120x50 cm, fulla
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb
pistola a taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta lacada de color
blanc igual que la porta, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, manetes exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.125,00000

Altres conceptes 120,10 €

utEAQDUF19 PF-17.- Subministre i col.locació de porta interior de fusta, enrasada amb el
revestiment, de dimensions 98x230 cm, formada per una porta d'una fulla
batent de 88x220 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de
fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina
imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
joc de manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 280  €877,60
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BAQDUF19 PF-17.- Porta interior de fusta, enrasada amb el revestiment, de dimensions

98x230 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm, i un gruix
de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer
inoxidable, joc de manetes acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra

€775,00000

Altres conceptes 102,60 €

utEAQDUF20 PM-01.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat de 485x300 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida
i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 281  €3.304,99

BAQDUF20 PM-01.- Tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra
aproximat de 485x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

€3.050,00000

Altres conceptes 254,99 €

utEAQDUF21 PM-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de
larix, de dimensions buit d'obra aproximat de 400x300 cm, formada per un
tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm,
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i
fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament
´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 282  €2.884,99

BAQDUF21 PM-02.- Tancament interior, de fusta laminada de larix, de dimensions buit
d'obra aproximat de 400x300 cm, formada per un tancament fix, amb
muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes
de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

€2.650,00000

Altres conceptes 234,99 €
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utEAQDUF22 PV-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat de 147x300 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida
i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 283  €694,89

BAQDUF22 PV-02.- Tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra
aproximat de 147x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

€625,00000

Altres conceptes 69,89 €

utEAQDUF23 PM-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de
larix, buit d'obra aproximat de 346x300 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida
i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 284  €2.695,99

BAQDUF23 PM-03.- Tancament interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra aproximat
de 346x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants verticals i
perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament
per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua.
amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli
en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

€2.470,00000

Altres conceptes 225,99 €

utEAQDUF24 PV-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta laminada de
larix, de buit d'obra aproximat de 264x300 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el
tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida
i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in
situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

P- 285  €931,14
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BAQDUF24 PV-03.- Tancament interior, de fusta laminada de larix, de buit d'obra

aproximat de 264x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb
base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta
es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la
fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el
conjunt de la fusteria col·locat. No inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

€850,00000

Altres conceptes 81,14 €

utEAQDUF25 PF-04.- Subministre i col·locació de porta corredissa interior, de fusta
laminada de larix, buit d'obra aproximat de 168x300 cm, porta d'una fulla
corredissa formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral,
de secció de 69x90 mm, acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate.
Inclou la guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.
No inclou el envidrament.

P- 286  €1.244,65

BADQUF25 PF-04.- Porta corredissa interior, de fusta laminada de larix, buit d'obra
aproximat de 168x300 m, porta d'una fulla corredissa formada per un
tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm,
acabat lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida
acabat mate.
Inclou la guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.
No inclou el envidrament.

€1.099,00000

Altres conceptes 145,65 €

utEAQDUF50 P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions
90x215 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix
de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 287  €469,14

BAQDUF50 P-01.- Porta de fusta acabat lacat, de dimensions 90x215 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€410,00000

Altres conceptes 59,14 €
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utEAQDUF51 P-02.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de dimensions
100x215 cm, formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un
gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 288  €511,14

BAQDUF51 P-02.- Porta de fusta acabat lacat, de dimensions 100x215 cm, formada per
una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, juntes de goma al
marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€450,00000

Altres conceptes 61,14 €

utEAQDUF52 P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per
un forat de porta 80x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una
porta d'una fulla corredissa de 90x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 289  €511,14

BAQDUF52 P-03.- Porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 80x210
cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa
de 90x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€450,00000

Altres conceptes 61,14 €
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utEAQDUF53 P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per
un forat de porta 85x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una
porta d'una fulla corredissa de 95x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 290  €652,89

BAQDUF53 P-04.- Porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 85x210
cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa
de 95x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€585,00000

Altres conceptes 67,89 €

utEAQDUF54 P-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per
un forat de porta 90x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una
porta d'una fulla corredissa de 100x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 291  €710,64

BAQDUF54 P-05.- Porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 90x210
cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa
de 100x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€640,00000

Altres conceptes 70,64 €
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utEAQDUF55 P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta acabat lacat, per
un forat de porta 130x210 cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una
porta d'una fulla corredissa de 140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 292  €721,14

BAQDUF55 P-06.- Porta corredissa de fusta acabat lacat, per un forat de porta 130x210
cm, amb xàsis integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa
de 140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller
de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€650,00000

Altres conceptes 71,14 €

utEAQDUF56 P-07.- Subministre i col.locació de conjunt de portes corredisses de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 166x210 cm, amb dos xàsis integrats al
tàbic, formada per dues portes d'una fulla corredissa de 93x215 cm cada una,
i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 293  €924,85

BAQDUF56 P-07.- Conjunt de portes corredisses de fusta acabat lacat, per un forat de
porta 166x210 cm, amb dos xàsis integrats al tàbic, formada per dues portes
d'una fulla corredissa de 93x215 cm cada una, i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares
amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc, xàsis amb
estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc de la porta, ferratges
d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€820,00000

Altres conceptes 104,85 €
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utEAQFUF04 PF-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla
corredissa de dimensions 144x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi
de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb acabat xapat amb
melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents
gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada
amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 294  €1.403,20

BAQDUF04 PF-03.- Porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions
144x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb acabat xapat amb
melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents
gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada
amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.250,00000

Altres conceptes 153,20 €

utEAQFUF06 PF-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla
corredissa de dimensions 155x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi
de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta,
regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments,
guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges
d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 295  €1.823,20

BAQDUF06 PF-05.- Porta corredissa de fusta, d'una fulla corredissa de dimensions
155x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta,
regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments,
guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges
d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.650,00000

Altres conceptes 173,20 €
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utEAQFUF07 PF-07.- Subministre i col.locació de porta pivotant de fusta, d'una fulla de
dimensions 145x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per
les dues cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta,
ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 296  €2.033,20

BAQDUF07 PF-07.- Porta pivotant de fusta, d'una fulla de dimensions 145x300 cm, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat
amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb melamina imitació fusta,
ferratges d'acer inoxidable, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI
304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.850,00000

Altres conceptes 183,20 €

utEAQFUF13 PF-12.- Subministre i col.locació de conjunt de porta corredissa de fusta i tarja
superior, de dimensions 220x300 cm, format per porta d'una fulla corredissa
de dimensions 220x250 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc,
amb tarja superior fixa de dimensions 220x50 cm, amb estructura interior de
fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi
de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares lacades color blanc pintat al
taller.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 297  €1.928,20
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BAQDUF13 PF-12.- Conjunt de porta corredissa de fusta i tarja superior, de dimensions

220x300 cm, format per porta d'una fulla corredissa de dimensions 220x250
cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb tarja superior fixa
de dimensions 220x50 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igniífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares lacades color blanc pintat al taller. 
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc perimetral i
llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.750,00000

Altres conceptes 178,20 €

utEAQFUF14 PF-13.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, d'una fulla de
dimensions 220x300 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc,
amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb
lacat color blanc pintat al taller, per les dues cares.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 298  €1.849,45

BAQDUF14 PF-13.- Porta corredissa de fusta, d'una fulla de dimensions 220x300 cm, de
40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta
de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al
taller, per les dues cares.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra

€1.675,00000

Altres conceptes 174,45 €
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utEAQFUF15 PF-14.- Subministre i col.locació de porta telescopica corredissa de fusta, de
dues fulles corredisses telescòpiques de dimensions 220x300 cm, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat
amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 299  €2.044,99

BAQDUF15 PF-14.- Porta telescopica corredissa de fusta, de dues fulles corredisses
telescòpiques de dimensions 220x300 cm, amb estructura interior de fusta de
pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina
imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i envernissada igual
que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€1.850,00000

Altres conceptes 194,99 €

utEAQFUF16 PF-15.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xasis en tàbic, tapetes integrades amb el revestiment de la pared,
d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada
color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 300  €956,35
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BAQDUF16 PF-15.- Porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xasis en tàbic,

tapetes integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions
85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura
interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de
fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-igníguf, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al
taller.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€850,00000

Altres conceptes 106,35 €

utEAQFUF17 PF-16.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xàsis en el tàbic, d'una fulla de dimensions 95x220 cm, de 40 mm
de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de
flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 301  €956,35

BAQDUF17 PF-16.- Porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en el
tàbic, d'una fulla de dimensions 95x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada
lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color blanc igual que la
fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix laminat,
ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€850,00000

Altres conceptes 106,35 €
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utEAQFUF18 PF-16'.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per l'interior del
tàbic, inclou xàsis en el tàbic, tapetes integrades amb el revestiment de la
pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada
lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat xapat de fusta natural acabat
envernissat ignifug igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar en interior
de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable
mat AISI 304, condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

P- 302  €1.087,60

BAQDUF18 PF-16'.- Porta de fusta corredissa per l'interior del tàbic, inclou xàsis en el
tàbic, tapetes integrades amb el revestiment de la pared, d'una fulla de
dimensions 85x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb
estructura interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un xapat
amb melamina imitació fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm, folrat de
premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat xapat de fusta natural acabat
envernissat ignifug igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo
als diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar en
interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, condena interior i opertura exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra.

€975,00000

Altres conceptes 112,60 €

utEASAEI07 P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent,
homologada ei2 45-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una fulla batent de
80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 303  €479,20
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BASAEI07 P-01rf.- Porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 45-c5, per un pas

de 80x210 cm, d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer
galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

€450,00000

Altres conceptes 29,20 €

utEASAEI08 P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent,
homologada ei2 60-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una fulla batent de
80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 304  €544,30

BASAEI08 P-01'rf.- Porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas
de 80x210 cm, d'una fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer
galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

€512,00000

Altres conceptes 32,30 €

utEASAEI09 P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica batent,
homologada ei2 60-c5, per un pas de 90x210 cm, d'una fulla batent de
90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 305  €615,70
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BASAEI09 P-02rf.- Porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas

de 90x210 cm, d'una fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer
galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

€580,00000

Altres conceptes 35,70 €

utEASAEI10 P-03rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 160x210 cm, de dues fulles
batents de 160x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i
forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 306  €796,30

BASAEI10 P-03rf.- Conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5,
per un pas de 160x210 cm, de dues fulles batents de 160x210 cm, acabada
pintada lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug;
premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer
galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc
de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau,
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

€752,00000

Altres conceptes 44,30 €

utEASAEI11 P-04rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 70x155 cm, d'una fulla batent de
70x155 cm, acabada pintada lacada color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 307  €347,95
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BASAEI11 P-04rf.- Conjunt de porta tallafocs metal·lica batent, homologada ei2 60-c5,

per un pas de 70x155 cm, d'una fulla batent de 70x155 cm, acabada pintada
lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc d'acer
galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa d'acer galvanitzat de
1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; joc de manetes
acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

€325,00000

Altres conceptes 22,95 €

m2EAU1U120 PT-01.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 8
mòduls de 114x300 cm i 70 mm de gruix, amb una massa superficial 32
kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca de 40 mm de gruix, acabat exterior per les dues cares, amb taulell de
fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació
fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i
elements de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

P- 308  €474,08

BAU1U120 PT-01.- Envà mòbil monodireccional format per 8 mòduls de 114x300 cm i 70
mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix,
acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de 12 mm de
gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació fusta, igual que la resta
del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i
elements de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

€415,00000

Altres conceptes 59,08 €

m2EAU1U121 PT-02.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional format per 6
mòduls de 115x300 cm i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32
kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca de 40 mm de gruix, acabat exterior per les dues cares, amb taulell de
fusta de DM de 12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació
fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i
elements de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

P- 309  €474,08

BAU1U121 PT-02.- Envà mòbil monodireccional format per 6 mòduls de 115x300 cm i 71
mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix,
acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de 12 mm de
gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació fusta, igual que la resta
del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport, mecanismes i
elements de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons projecte.

€415,00000

Altres conceptes 59,08 €

m2EAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de
gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m2

P- 310  €68,11

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m2

€58,73000
Altres conceptes 9,38 €
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utEAVMUA01 Formació de protector solar de 485 mm llarg de pala i de 120 mm d'amplaria,
format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat
lacat al forn color a escollir per la DF, amb 2 plecs longitudinals, 1 plegat cap
a la part inferior i 1 plegat a la part superior, col.locat amb fixacions
mecaniques sobre perfil de suport en ´´L´´ 30x30 mm i de 2 mm de gruix, fixat
amb cargols mecànics sobre les pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada
en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

P- 311  €25,44

BAVMUL01 Formació de protector solar de 485 mm llarg de pala i de 120 mm d'amplaria,
format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix, acabat
lacat al forn color a escollir per la DF, amb 2 plecs longitudinals, 1 plegat cap
a la part inferior i 1 plegat a la part superior, col.locat amb fixacions
mecaniques sobre perfil de suport en ´´L´´ 30x30 mm i de 2 mm de gruix, fixat
amb cargols mecànics sobre les pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la DF.
Elaborada en taller. Totes les mides es comprovaran a l'obra.

€15,72000

Altres conceptes 9,72 €

uEAVZ0AD0 Motor per a persiana, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locatP- 312  €187,94
BAVZ0AD0 Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa,

per a un eix de 60 mm de diàmetre
€171,20000

Altres conceptes 16,74 €

mEAVZK000 Guies d'alumini per a persianes enrotllables, col.locat amb fixacions
mecàniques. totalment muntat i en funcionament.

P- 313  €7,17

B0A4A400 Visos galvanitzats €0,07290
BAVZK000 Guies d'alumini per a persianes enrotllables €3,89000

Altres conceptes 3,21 €

mEAZ1UU10 Tapajunts de fusta de alerce de secció rectangular llisa de 100x10 mm,
acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a
escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb
un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

P- 314  €6,37

B0A31000 Clau acer €0,01360
BAZ1UU10 Tapajunts de fusta de alerce de secció rectangular llisa de 100x10 mm,

acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color a
escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a porus obert, amb
un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

€4,93500

Altres conceptes 1,42 €

mEB12U010 Subministre i col.locació de barana inclinada escala d'acer galvanitzat, de 100
cm, acabat amb esmalt sintetic color a escollir DF, formada per un travesser
superior i inferior formada per una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10
mm, separades cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el
conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim
de soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta
d'accessoris i elements necessaris per la correcta col·locació així com el
pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons detalls
de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

P- 315  €129,96

B6A1U102 Barana inclinat escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt
sintetic color a escollir DF, formada per un travesser superior i inferior
formada per una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades
cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer
galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de soldadures,
si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i
elements necessaris per la correcta col·locació així com el pintat amb dues
capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons detalls de projecte,
deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

€112,00000

Altres conceptes 17,96 €
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mEB12U011 Subministre i col.locació de barana escala d'acer galvanitzat, de 100 cm,
acabat amb esmalt sintetic color a escollir DF, formada per un travesser
superior i inferior formada per una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10
mm, separades cada 10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el
conjunt d'acer galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim
de soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta
d'accessoris i elements necessaris per la correcta col·locació així com el
pintat amb dues capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons detalls
de projecte, deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

P- 316  €122,61

B6A1U011 Barana escala d'acer galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt sintetic
color a escollir DF, formada per un travesser superior i inferior formada per
una pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades cada 10 cm,
col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer galvanitzat,
treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de soldadures, si cal
realitzar aquestes es necesari protegirles. Inclou resta d'accessoris i
elements necessaris per la correcta col·locació així com el pintat amb dues
capes de pintura fosfatant i dues d'acabat. Tot segons detalls de projecte,
deixant la fusteria perfectament acabada i col·locada.

€105,00000

Altres conceptes 17,61 €

utEB14UAA1 Subministre i col.locació d'escala de gat per manteniment de coberta, formada
per graons amb rodó massís de ferro de 200x400x15mm col.locats cada 25
cm, fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
iniciant-se a 250cm del terra. per salvar una alçada total de 2500 mm, més
1000 mm de barana de protecció. Inclou protecció amb rodó massís de ferro
de 15mm de gruix així com resta d'accessoris i elements necessaris per tal de
deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de
projecte. Comprobació de mides a obra.

P- 317  €697,33

BB14UAA1 Escala de gat per manteniment de coberta, formada per graons amb rodó
massís de ferro de 200x400x15mm col.locats cada 25 cm, fixats
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, iniciant-se a
250cm del terra. per salvar una alçada total de 2500 mm, més 1000 mm de
barana de protecció. Inclou protecció amb rodó massís de ferro de 15mm de
gruix així com resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar
l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte.
Comprobació de mides a obra.

€650,00000

Altres conceptes 47,33 €

utEB15UB01 PRV-04.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada,
formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb
cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 310 cm de llarg,
passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i
junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

P- 318  €1.645,53

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €15,84000
BB151UB1 PRV-04.- Barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de

10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, de 310 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb
perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, de dimensions
50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

€1.395,00000

Altres conceptes 234,69 €
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utEB15UB02 PRV-06.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada,
formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb
cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 240 cm de llarg,
passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i
junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

P- 319  €1.069,12

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €11,88000
BB15UB02 PRV-06.- Barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de

10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, de 240 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb
perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, de dimensions
50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

€850,00000

Altres conceptes 207,24 €

utEB15UB03 PRV-05.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada,
formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb
cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, de 134 cm de llarg,
passamans i 4 muntants realitzats amb perfils d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, en forma de U de dimensions 50x10 mm, acabat polit
mate, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb
perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

P- 320  €398,66

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €7,92000
BB15UB03 PRV-05.- Barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de

10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, de 134 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats amb
perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, en forma de U de
dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

€285,00000

Altres conceptes 105,74 €

mEB15UV10 Subministre i col.locació de barana de vidre horitzontal i inclinada, de 110 cm
d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral
transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, i suport amb
montants vertical, col.locada sobre U d'acer formada previament, amb una tira
de neopré, i sellada amb silicona.
Passamà superior calibrat de fusta de 50 mm de diametre amb encaix per
col.locar sobre el vidre.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

P- 321  €141,88

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €7,92000
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BB15UU58 Barana de vidre horitzontal i inclinada, de 110 cm d'alçada, formada per vidre

laminar de 10+10 mm de gruix amb butiral transparent, amb cantells polits,
col.locat amb silicona entre ells, i suport amb montants vertical, col.locada
sobre U d'acer formada previament, amb una tira de neopré, i sellada amb
silicona.
Passamà superior calibrat de fusta de 50 mm de diametre amb encaix per
col.locar sobre el vidre.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

€115,00000

Altres conceptes 18,96 €

mlEB15UV90 Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per
vidre laminar de 10+10 mm de gruix, amb una lluna trempada, i amb butiral
transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona entre ells, i en la part
inferior suport inferior realitzat amb una peça en forma de pinça, i estructura
de suport a element estructural de coberta amb perfil d'acer inoxidable L de
200x100 mm, tot el conjunt amb perfileria d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, acabat polit mate, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.
Passamà superior calibrat amb forma de doble U amb pletines de 50x10 mm,
una U per la recepció de la barana, col.ocat amb silicona i l'altre U per la
col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

P- 322  €404,86

BB15UU10 Barana de vidre, de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10
mm de gruix, amb una lluna trempada, i amb butiral transparent, amb cantells
polits, col.locat amb silicona entre ells, i en la part inferior suport inferior
realitzat amb una peça en forma de pinça, i estructura de suport a element
estructural de coberta amb perfil d'acer inoxidable L de 200x100 mm, tot el
conjunt amb perfileria d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316,
acabat polit mate, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.
Passamà superior calibrat amb forma de doble U amb pletines de 50x10 mm,
una U per la recepció de la barana, col.ocat amb silicona i l'altre U per la
col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

€305,00000

Altres conceptes 99,86 €

m2EB32U001 Subministre i col.locació de reixa realitzada per perfils tubulars perimetrals de
50x50 mm, col.locats cada 60 cm, acabat gelosia amb perfils en ''z'' de 50x2
mm, acabat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'acabat, color a
escollir per D.F., totalment acabada segons plànols de projecte, comprobació
de mides a obra.

P- 323  €104,22

BB32U001 Reixa realitzada per perfils tubulars perimetrals de 50x50 mm, col.locats cada
60 cm, acabat gelosia amb perfils en ''z'' de 50x2 mm, acabat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'acabat, color a escollir per D.F.,
totalment acabada segons plànols de projecte, comprobació de mides a obra.

€80,15000

Altres conceptes 24,07 €

uEB71UA20 Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 324  €33,49

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella €7,82000
B147UA20 Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a

fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable
€17,32000

Altres conceptes 8,35 €
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mEB71UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

P- 325  €5,68

B147UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1

€4,62000
Altres conceptes 1,06 €

uEB71UE40 Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,
formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

P- 326  €582,71

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella €31,28000
B147UE40 Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,

formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor
de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta
per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector,
segons UNE_EN 795/A1

€510,58000

Altres conceptes 40,85 €

uEB71UH20 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 327  €73,55

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella €7,82000
B147UH20 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer

inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1

€55,47000

Altres conceptes 10,26 €

m2EC151D01 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

P- 328  €70,16

BC151D01 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

€54,74000
Altres conceptes 15,42 €

m2EC1GVV01 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 329  €122,26

BC1GU001 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

€101,94000

Altres conceptes 20,32 €

m2EC1GVV02 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 9 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
reflectora de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 330  €124,55

BC1GPC01 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

€104,12000

Altres conceptes 20,43 €

m2EC1GVV03 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 331  €126,02
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BC1GU003 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral

transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm
amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

€105,52000

Altres conceptes 20,50 €

mED111E11 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 332  €15,55

BD13219B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€0,87500
BDW3B100 Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm €0,70000
BDY3B100 Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm €0,01000

Altres conceptes 13,97 €

mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 333  €15,84

BD13229B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€1,10000
BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm €0,76000
BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm €0,01000

Altres conceptes 13,97 €

mED111E31 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 334  €16,67

BD13239B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€1,42500
BDW3B300 Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm €1,21000
BDY3B300 Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm €0,02000

Altres conceptes 14,02 €

mED111E71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 335  €23,55

BD13279B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€3,47500
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €5,65000
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 14,35 €

mED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 336  €20,55

BD13177B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€3,90600
BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm €0,79730
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €1,86450
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 13,90 €

mED15J871 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 337  €20,22

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€4,22800
BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm €1,52760
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm €2,60700
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm €0,12000
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uED1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire
de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a
l'adaptador fixat al tub

P- 338  €41,67

BD1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux
d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió
roscada

€34,99000

Altres conceptes 6,68 €

uED352566 Pericó de pas, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 339  €134,11

B0111000 Aigua €0,00326
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,43386

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

€5,19450
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€10,80090

Altres conceptes 117,68 €

uED353JS1 Pericó d'escomsa d'incendis D40 i tapa registrable, de 100x40x40cm cm de
mides interiors

P- 340  €260,67

B0111000 Aigua €0,00489
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,61980

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

€6,77544
B0F1DEA1 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€13,56894

BD3Z2996 Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm €41,77000
Altres conceptes 197,93 €

uED353JS2 Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa regist.,100x40x40cm de
mides interiors.

P- 341  €266,89

B0111000 Aigua €0,00163
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,41320

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

€5,00528
B0F1DEA1 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€7,32340

BD3Z2996 Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm €41,77000
Altres conceptes 212,38 €

uED359355 Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 342  €194,75

B0111000 Aigua €0,00163
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,33056

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

€3,58915
B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
€21,26773

BD3Z2665 Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm €16,49000
Altres conceptes 153,07 €
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uED35JS01 Pericó de peu de baixant i tapa fixa amb junta elastomérica, de 45x45x60 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

P- 343  €101,27

B0111000 Aigua €0,00163
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,30990

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

€3,60136
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€7,19928

Altres conceptes 90,16 €

uED35JS02 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x60 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 344  €93,87

B0111000 Aigua €0,00163
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,30990

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

€3,60136
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€7,19928

Altres conceptes 82,76 €

uED35JS03 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x70 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 345  €93,87

B0111000 Aigua €0,00163
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,30990

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

€3,60136
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€7,19928

Altres conceptes 82,76 €

uED35JS04 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 346  €140,94

B0111000 Aigua €0,00326
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,41320

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

€5,18840
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€10,80090

Altres conceptes 124,53 €

uED35JS05 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 347  €140,94

B0111000 Aigua €0,00326
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,41320

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

€5,18840
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€10,80090

Altres conceptes 124,53 €
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uED35JS06 Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x11
0 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

P- 348  €373,27

B0111000 Aigua €0,00489
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€1,03300

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

€9,21704
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€20,16036

BD3Z2AA8 Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm €67,06000
Altres conceptes 275,79 €

uED3F3440 Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada, col·locat

P- 349  €50,12

BD3F3440 Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada

€36,53000
Altres conceptes 13,59 €

uED5154JM Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

P- 350  €101,51

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

€1,03444
BD5154JM Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb

sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI
304

€78,02000

Altres conceptes 22,46 €

uED51LDJ1 Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques

P- 351  €36,25

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

€1,04000
BD514DJ1 Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica €15,86000

Altres conceptes 19,35 €

mED7FBB7P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

P- 352  €30,79

BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€3,51600
BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre €2,32320
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €1,86450
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 23,01 €

mED7FBB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

P- 353  €32,13

BD13189B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€4,00800
BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre €2,32320
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm €2,60700
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm €0,12000

Altres conceptes 23,07 €

mED7FR113 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 354  €31,22

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €2,59673
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,76828

BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€3,70800

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €1,86450
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 17,20 €

mED7FR213 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 355  €32,58

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €2,59673
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,76828

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

€4,22400

BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm €2,60700
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm €0,12000

Altres conceptes 17,26 €

mED7FR313 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 356  €41,02

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €2,86075
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,34816

BD7FR310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€5,79600

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm €5,74200
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm €0,26000

Altres conceptes 20,01 €

mED7FR413 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 357  €49,54

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €3,03621
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,73271

BD7FR410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€8,85600

BDW3BA00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm €10,03860
BDY3BA00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm €0,46000

Altres conceptes 20,42 €

mED7FR513 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 358  €64,51

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €3,24675
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€7,17830

BD7FR510 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€14,00400

BDW3BB00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm €18,12690
BDY3BB00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm €0,82000
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Altres conceptes 21,13 €

uEDKZA880 Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

P- 359  €571,53

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

€0,07169
BDKZA880 Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de

600x600 mm, per a pericó de serveis
€523,71000

Altres conceptes 47,75 €

mEE41GGC7 Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 200
mm de diàmetre, muntada superficialment

P- 360  €75,40

BE41GGC7 Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 200
mm de diàmetre

€17,15000
BEW48000 Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre €6,44000

Altres conceptes 51,81 €

mEE41GGCC Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400
mm de diàmetre, muntada superficialment

P- 361  €127,02

BE41GGCC Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400
mm de diàmetre

€38,86000
BEW4B000 Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre €9,79000

Altres conceptes 78,37 €

utEE41GU10 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 120X150 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

P- 362  €319,42

BE41GU10 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 120X150 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

€250,00000

BEW46001 Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre €5,99000
Altres conceptes 63,43 €

utEE41GU11 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 150X60 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

P- 363  €287,92

BE41GU11 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 150X60 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

€220,00000

BEW46001 Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre €5,99000
Altres conceptes 61,93 €

utEE41GU12 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a
definir per df, de 50X50 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

P- 364  €209,17
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BE41GU12 Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de gruix color a

definir per df, de 50X50 cm i de 50 cm d'alçada, submnistre i col·loació de
remat, fixació segons instruccions del fabricant, xapa de separació de tubs
finals en la xemeneia, en el cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos,
certificat de qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment.

€145,00000

BEW46001 Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre €5,99000
Altres conceptes 58,18 €

mEE42C814 Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 365  €42,61

BE42C811 Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, autoconnectable

€26,52000
BEW48000 Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre €2,12520

Altres conceptes 13,96 €

mEE42H4S2 Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
sense gruixos definits, muntat superficialment

P- 366  €7,52

BE42H4S0 Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), sense gruixos definits

€2,38680
Altres conceptes 5,13 €

mEE42Q112 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 367  €15,19

BE42Q110 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm

€3,02940
BEW45001 Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre €1,89090

Altres conceptes 10,27 €

mEE42Q412 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 368  €14,82

BE42Q410 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm

€2,83560
BEW44000 Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre €1,73250

Altres conceptes 10,25 €

mEE42Q812 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

P- 369  €16,53

BE42Q810 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm

€4,06980
BEW48000 Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre €2,12520

Altres conceptes 10,34 €

mEE44CJS1 Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de vidre, de 160 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat

P- 370  €10,80

BE44CJS1 Conducte flexiblede secció circular format per un tub interior , aïllat per
l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i
alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de
distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.,

€5,51000

Altres conceptes 5,29 €
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mEE44CJS2 Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de vidre, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat

P- 371  €11,80

BE44CJS2 Conducte flexible de secció circular format per un tub interior, aïllat per
l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i
alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de
distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

€6,46000

Altres conceptes 5,34 €

mEE44CJS3 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster+Llana de
vidre, de 127 mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 372  €9,27

BE44C340HI86 Conducte flexible de secció circular d'ISOVER format per un tub interior, aïllat
per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de
polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a
barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes
de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

€4,05000

Altres conceptes 5,22 €

m2EE51ET10 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 373  €29,31

BE51ET11 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de teixit de vidre negre, 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25

€9,76350

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt €2,61500
BEY5B000 Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
€0,26000

Altres conceptes 16,67 €

m2EE51KQ10 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W,
amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de
teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 374  €28,32

BE51KQ11 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment
interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125

€8,82050

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt €2,61500
BEY5B000 Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
€0,26000

Altres conceptes 16,62 €

m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

P- 375  €31,32

BE52Q120 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.6 mm
de gruix, amb unió baioneta

€9,42000
BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt €1,30750
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Altres conceptes 20,59 €

mEE5Z1100 Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

P- 376  €6,15

BE5Z1100 Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat

€3,26000
Altres conceptes 2,89 €

uEE5Z5500 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada

P- 377  €28,51

BE5Z5500 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge

€12,83000
Altres conceptes 15,68 €

uEE5Z5700 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada

P- 378  €31,21

BE5Z5700 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge

€15,40000
Altres conceptes 15,81 €

uEEA16DC5 Col·lector solar de tubs de buit de 18 tubs de calor lineal, de superfície
d'obertura de 3 a 3.5 m2 i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1,
col·locat

P- 379  €1.368,14

BEA16DC5 Col·lector solar de 18 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 3 a 3.5
m2 i un rendiment del 63% segons UNE-EN 12975-1

€1.206,56000
Altres conceptes 161,58 €

lEEAZA300 Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball
mínima de -35 °C

P- 380  €2,67

BEAZA300 Líquid per a reblert de captador solar per a una temperatura de treball de -35
°C

€2,29000
Altres conceptes 0,38 €

uEEB15522 Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 10 a 12
m/s i un cabal màxim de 3000 a 4000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V ,
amb 2 posicions de velocitat, col·locada mural

P- 381  €958,95

BEB15522 Cortina d'aire per a ventilació amb una velocitat de sortida d'aire de 10 a 12
m/s i un cabal màxim de 3000 a 4000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V,
amb 2 posicions de velocitat, per a col·locar mural

€770,05000

Altres conceptes 188,90 €

uEEC1UJS1 Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i una
capacitat de 20 kg/h, col·locat i connectat

P- 382  €2.622,98

BEC1UJS1 Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i una
capacitat de 20 kg/h

€2.353,43000
Altres conceptes 269,55 €
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uEEC42JS1 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP
2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg /
m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral, amb
quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per
funcionament amb cabal constant, programació per free-cooling per
temperatura, presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de
temperatura exterior i impulsio, targeta amb protocol modbus

P- 383  €4.415,48

BEC42JQ1 Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament
amb cabal constant, programació per free-cooling per temperatura,
presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de temperatura exterior i
impulsio, targeta amb protocol modbus
.

€889,46000

BEC42JS1 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP
2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg
/ m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les
seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control i força.

€3.148,65000

Altres conceptes 377,37 €

uEEC42JS2 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP
2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg /
m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral, amb
quadre de control i força, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per
funcionament amb cabal constant, programació per free-cooling per
temperatura, presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de
temperatura exterior i impulsio, targeta amb protocol modbus

P- 384  €5.339,77

BEC42JQ1 Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio per funcionament
amb cabal constant, programació per free-cooling per temperatura,
presostats en filtres, actuador de comporta, sondes de temperatura exterior i
impulsio, targeta amb protocol modbus
.

€889,46000
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BEC42JS2 Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim, vertical, ErP

2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent
d'elevada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, amb 2 etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una
etapa de filtració F6 per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg
/ m3) per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les
seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega
lateral, amb quadre de control i força

€3.933,43000

Altres conceptes 516,88 €

uEED5MJS2 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua, potència frigorífica de 48 a 53 kW i potència
calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 4 i COP aproximat de 4.4,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 12,625 kW i en calor 12,614
kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN
14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

P- 385  €12.901,37

BED5MJS2 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 48 a 53 kW i
potència calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 4 i COP aproximat de
4.4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 12,625 kW i en calor
12,614 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls

€11.901,29000

Altres conceptes 1.000,08 €

uEED5MJS3 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua, potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència
calorífica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.5,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 10,833 kW i en calor 11,222
kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN
14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls, col.locada

P- 386  €13.058,13

BED5MJS3 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 43 a 48 kW i
potència calorífica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de
4.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 10,833 kW i en calor
11,222 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 2 mòduls

€12.050,59000

Altres conceptes 1.007,54 €

UEED5MJS6 Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de càrrega mínima
i 100 kg de càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat
amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant
doble sistema de seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça
interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis oberts,
muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.

P- 387  €14,15
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BEZF7JS6 Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de càrrega

mínima i 100 kg de càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència
acabat amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides
mitjançant doble sistema de seguretat per pilons interns i massilla
viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems
amb orificis oberts, per muntar en terra, bancada o estructura.

€7,88000

Altres conceptes 6,27 €

uEED5NJS1 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament
amb calefacció contínua, potència frigorífica de 73 a 78 kW i potència
calorífica de 83 a 88 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.4,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 17,976 kW i en calor 19,432
kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN
14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mòduls, col.locada

P- 388  €20.140,22

BED5NJS1 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 73 a 78 kW i
potència calorífica de 83 a 88 kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de
4.4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 17,976 kW i en calor
19,432 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mòduls

€18.795,43000

Altres conceptes 1.344,79 €

uEED92JS1 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en
instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 12 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.13 kW com a
màxim, col·locat

P- 389  €4.066,23

BED92JS1 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs
amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 12 sortides,
tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.13 kW com
a màxim

€3.776,17000

Altres conceptes 290,06 €

uEED92JS2 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en
instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 8 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a
màxim, col·locat

P- 390  €3.074,87

BED92JS2 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs
amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 8 sortides,
tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW
com a màxim

€2.832,02000

Altres conceptes 242,85 €

uEED92JS3 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en
instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a
màxim, col·locat

P- 391  €1.742,89

BED92JS3 Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs
amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 4 sortides,
tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW
com a màxim

€1.611,68000

Altres conceptes 131,21 €
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uEEDE1JS1 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8
a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 392  €747,76

BEDE1JS1 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
50 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€495,18000

Altres conceptes 252,58 €

uEEDE1JS2 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6
a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 393  €795,97

BEDE1JS2 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€492,88000

Altres conceptes 303,09 €

uEEDE1JS3 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5.6
a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 394  €842,78

BEDE1JS3 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
190 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€537,46000

Altres conceptes 305,32 €

uEEDE1JS4 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13
a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 650 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió alta, R410 A, col.locada

P- 395  €1.362,22

BEDE1JS4 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13
a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 650 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió alta, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€983,95000

Altres conceptes 378,27 €

uEEDE1JS5 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 15
a 17 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 480 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 396  €1.144,01

BEDE1JS5 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 15
a 17 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 480 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€776,13000

Altres conceptes 367,88 €

uEEDE1JS6 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.2
a 2.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 397  €740,55

BEDE1JS6 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
2.2 a 2.5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
50 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€488,31000

Altres conceptes 252,24 €
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uEEDE1JS7 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5
a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 398  €723,73

BEDE1JS7 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€472,29000

Altres conceptes 251,44 €

uEEDE1JS8 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.5
a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada

P- 399  €956,51

BEDE1JS8 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A ,
de baixa silueta

€693,99000

Altres conceptes 262,52 €

uEEDE1JS9 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 3.6
a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 400  €758,23

BEDE1JS9 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€505,15000

Altres conceptes 253,08 €

uEEDE1JSA Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4.5
a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
de pressió estàndard, R410 A, col.locada

P- 401  €826,21

BEDE1JSA Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de
4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

€521,68000

Altres conceptes 304,53 €

uEEK11R01 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 402  €177,81

BEK11R01 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€155,02000

Altres conceptes 22,79 €

uEEK11R02 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 403  €156,28

BEK11R02 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€134,51000

Altres conceptes 21,77 €

uEEK11R03 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 404  €160,95

BEK11R03 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€138,96000
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Altres conceptes 21,99 €

uEEK11R04 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 405  €233,90

BEK11R04 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€208,44000

Altres conceptes 25,46 €

uEEK11R05 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3900x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 406  €305,10

BEK11R05 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 3900x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€276,25000

Altres conceptes 28,85 €

uEEK11R06 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 6000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 407  €259,22

BEK11R06 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 6000x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€232,55000

Altres conceptes 26,67 €

uEEK11R07 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 408  €36,74

BEK11R07 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€20,67000

Altres conceptes 16,07 €

uEEK11R08 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 409  €41,52

BEK11R08 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€25,22000

Altres conceptes 16,30 €

uEEK11R09 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 410  €53,94

BEK11R09 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€37,05000

Altres conceptes 16,89 €

uEEK11R10 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1000x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 411  €62,83

BEK11R10 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1000x125 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€45,51000

Altres conceptes 17,32 €

uEEK11R11 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 7500x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 412  €372,81
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BEK11R11 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini

anoditzat platejat, de 7500x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€340,73000

Altres conceptes 32,08 €

uEEK11R12 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 12300x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 413  €594,08

BEK11R12 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 12300x100 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€551,47000

Altres conceptes 42,61 €

uEEK11R13 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 414  €198,17

BEK11R13 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 4500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€174,41000

Altres conceptes 23,76 €

uEEK11R14 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 415  €148,89

BEK11R14 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€127,48000

Altres conceptes 21,41 €

uEEK11R15 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 416  €64,06

BEK11R15 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€46,69000

Altres conceptes 17,37 €

uEEK11R16 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció
recta i recolzada sobre el bastiment

P- 417  €78,65

BEK11R16 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1500x75 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€60,58000

Altres conceptes 18,07 €

uEEK11R17 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 418  €160,95

BEK11R17 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€138,96000

Altres conceptes 21,99 €

uEEK11R18 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 419  €148,89

BEK11R18 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€127,48000

Altres conceptes 21,41 €
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uEEK11R19 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1200x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 420  €211,76

BEK11R19 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1200x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€187,35000

Altres conceptes 24,41 €

uEEK11R20 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1800 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 421  €255,97

BEK11R20 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x1800 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€229,46000

Altres conceptes 26,51 €

uEEK11R21 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1700x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i recolzada sobre el bastiment

P- 422  €374,03

BEK11R21 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1700x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

€341,90000

Altres conceptes 32,13 €

uEEK27737 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

P- 423  €23,09

BEK27737 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

€7,67000

Altres conceptes 15,42 €

uEEK85JS1 Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 55 mm d'amplària, anoditzat,
amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de
connexió circular de 160 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 424  €133,17

BEK85JS1 Difusor
linial,1ranura,ampl.=50mm,anoditzat,a.aïllam.,D=160mm,llarg.=1500mm,mun
t.

€87,55000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

€1,08000
Altres conceptes 44,54 €

uEEK85JS2 Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat,
amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues
boques de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 425  €179,80

BEK85JS2 Difusor
linial,3ranures,ampl.=134mm,anoditzat,a.aïllam.,D=200mm,llarg.=1500mm,m
unt.

€131,96000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

€1,08000
Altres conceptes 46,76 €

uEEK85JS3 Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària, anoditzat,
amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues
boques de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 2000 mm de llargària, muntat suspès al sostre

P- 426  €208,55

BEK85JS3 Difusor
linial,3ranures,ampl.=134mm,anoditzat,a.aïllam.,D=200mm,llarg.=2000mm,m
unt.

€159,34000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

€1,08000
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Altres conceptes 48,13 €

uEEKDA73G Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 427  €24,41

BEKDA73G Regulador de flux rectangular fet d'acer lacat, de 200x100 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i per a muntar sobre un difusor
rectangular

€8,92000

Altres conceptes 15,49 €

uEEKDAA5G Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 300x150 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 428  €28,88

BEKDAA5G Regulador de flux rectangular fet d'acer lacat, de 300x150 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i per a muntar sobre un difusor
rectangular

€13,18000

Altres conceptes 15,70 €

uEEKDAJS1 Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 600x300 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 429  €104,41

BEKDAJS1 Regulador de flux rectangular fet d'acer lacat, de 600x300 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i per a muntar sobre un difusor
rectangular

€70,79000

Altres conceptes 33,62 €

uEEKDAJS2 Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 500x400 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre un difusor rectangular

P- 430  €112,46

BEKDAJS2 Regulador de flux rectangular fet d'acer lacat, de 500x400 mm, regulació
volumètrica, aletes múltiples oposades i per a muntar sobre un difusor
rectangular

€78,46000

Altres conceptes 34,00 €

uEEKN1JS1 Reixa acústica de cel.la rectangular per instal.lar en façana, de planxa
galvanitzada i elements absorbents de 1000x1000mm i 600 mm de llarg,
cabal d'aire de 5000 m3/h i aenuació acústica de 22dBA fixada al bastiment

P- 431  €1.151,04

BEKN1RJS1 Reixa acústica de cel.la rectangular per instal.lar en façana, de planxa
galvanitzada i elements absorbents de 1000x1000mm i 600 mm de llarg,
cabal d'aire de 5000 m3/h i aenuació acústica de 22dBA

€1.077,13000

Altres conceptes 73,91 €

uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 432  €173,44

BEKP2210 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 200 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€146,08000

Altres conceptes 27,36 €

uEEKP2JS1 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 433  €192,44

BEKP2JS1 CompoComporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€164,18000

Altres conceptes 28,26 €

uEEKP2JS2 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 434  €192,44

BEKP2JS2 CompoComporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€164,18000

Altres conceptes 28,26 €
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uEEKP2JS3 Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 435  €202,22

BEKP2JS3 CompoComporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€173,49000

Altres conceptes 28,73 €

uEEKP4411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 436  €195,78

BEKP4410 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 300 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€167,36000

Altres conceptes 28,42 €

uEEKP4911 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 437  €248,50

BEKP4910 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 550 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€217,57000

Altres conceptes 30,93 €

uEEKPA211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600
mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 438  €210,19

BEKPA210 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600
mm d'amplària i 200 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€181,08000

Altres conceptes 29,11 €

uEEKPA311 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600
mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 439  €218,90

BEKPA310 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600
mm d'amplària i 250 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€189,38000

Altres conceptes 29,52 €

uEEKPG611 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900
mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes. La
comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament manual. 

P- 440  €279,82

BEKPG610 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900
mm d'amplària i 400 mm d'alçària. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual. 

€247,40000

Altres conceptes 32,42 €

uEEKS3JS1 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària,
600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral,
lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150 mm, cabal
d'are de 3000m3/h i atenuació acústica de 24.2 dBA, col·locat

P- 441  €507,14

BEKS3JS1 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm
d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana
mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150
mm, cabal d'are de 3000m3/h i atenuació acústica de 24.2 dBA

€451,00000

Altres conceptes 56,14 €

uEEKS3JS2 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària,
600 mm d'alçària i 900 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral, lames
de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150 mm, cabal d'are
de 2000m3/h i atenuació acústica de 17.7 dBA, col·locat

P- 442  €449,72
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BEKS3JS2 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm

d'amplària, 600 mm d'alçària i 900 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana
mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150
mm, cabal d'are de 2000m3/h i atenuació acústica de 17.7 dBA

€403,00000

Altres conceptes 46,72 €

uEEKS3JS3 Silenciador acústic de cel·la rectangular per encapsulat. Format per: cel·les
de llana mineral que actuen com a absorbent, envolvent de xapa d’acer
galvanitzat i marcs de connexió de llarg 1200 mm i una secció de (base x
altura) de 1500 x 1500. Separació entre lames de 200 mm i lama de 200 mm.
Cabal d’aire de 3.000 m3/h i atenuació acústica global de 24,2 dBA, col.locat.

P- 443  €449,72

BEKS3JS2 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm
d'amplària, 600 mm d'alçària i 900 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana
mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150
mm, cabal d'are de 2000m3/h i atenuació acústica de 17.7 dBA

€403,00000

Altres conceptes 46,72 €

uEEM93451 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de
pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en el conducte

P- 444  €143,54

BEM93451 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de
pressió sonora de 30 a 35 dB(A)

€122,24000

Altres conceptes 21,30 €

uEEM93AD1 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell
de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

P- 445  €233,57

BEM93AD1 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell
de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011

€207,98000

Altres conceptes 25,59 €

uEEP31155 Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 446  €68,73

BEP31150 Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o
sostre

€51,12000

Altres conceptes 17,61 €

uEEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 447  €16,23

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

€6,09000
Altres conceptes 10,14 €

uEEU4U005 dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

P- 448  €48,23

BEU4U005 Dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de D

€34,00000
Altres conceptes 14,23 €

uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

P- 449  €20,09

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

€12,71000
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Altres conceptes 7,38 €

uEEV21D00 Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

P- 450  €96,18

BEV21D00 Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge €62,93000
Altres conceptes 33,25 €

uEEV28030 Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectatP- 451  €219,45
BEV28030 Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge €161,22000

Altres conceptes 58,23 €

UEEV2C203 SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT
RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT
0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE
TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER
RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC.
PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160
A. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 452  €470,26

BEV2C203 TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR.
SORTIDA: TEMPERATURA NTC, HUMITAT RELATIVA 4-20MA PER
RANG 0-100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE
TEMP. TERMISTOR 10KOHM A 25ºC. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT
PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/-
1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL:
H/OT.

€361,35000

BEVC3000 P.P. DE CABLEJAT €57,33000
Altres conceptes 51,58 €

uEEV32JS1 Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats interiors/grups, pantalla
tàctil, programador horari, servidor web per connexio desde PC o compatible
amb dispositius movils, control de ventilació, visualització de temperatura de
retorn de cada unitat interior, gestio energètica, connectable a xarxes LAN i
WLAN.  instal·lat i connectat

P- 453  €3.789,81

BEV32JS1 Controlador centralitzat per a regulació de calefacció i refrigeració per sostre,
instal·lat i connectat

€3.499,13000
Altres conceptes 290,68 €

uEEV32JS2 Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectatP- 454  €212,20
BEV32JS2 Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectat €91,88000

Altres conceptes 120,32 €

uEEV32JS3 Interfaz d'integració, per a cortina d'aire compatible amb unitats exteriors de
R-410A i R-32, instal·lat i connectat.

P- 455  €271,00

BEV32JS3 Interfaz d'integració, per a cortina d'aire compatible amb unitats exteriors de
R-410A i R-32.

€147,88000
Altres conceptes 123,12 €

MLEEV4C604 SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT.
CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O
SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I
SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA
L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL:
BUS BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

P- 456  €2,63

BEV4C000 P.P. DE CABLEJAT €0,54790
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BEV4C603 BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT

TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN
SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS
SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS.
TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON.

€1,49000

Altres conceptes 0,59 €

MLEEV4C605 SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE
DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE
SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

P- 457  €2,63

BEV4C000 P.P. DE CABLEJAT €0,54790
BEV4C605 CABLE FTP CAT 5 €1,49000

Altres conceptes 0,59 €

UEEV5C116 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA,
AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS
DE COMUNICACIÓ. MODEL: PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant
simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet,
XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i  EN FUNCIONAMENT.

P- 458  €3.866,56

BEV4C000 P.P. DE CABLEJAT €54,79000
BEV5C411 Servidor de sistema de Gestión Técnica:*************

* Procesador Intel QUAD CORE 2.33Ghz
* Memoria RAM de 4Gb DDR2
* 2 x Disco duro de 250Gb SATA (RAID 1)
* Tarjeta de red Gigabyte 1.000Mps
* Formato torre
* Teclado + Mouse negro optico
* Monitor 19´´ TFT panorámico
Sistema Operativo:*************************
* Licencia MS Windows 2008 Server + 5 Cals

€528,57000
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BEV5C423 Software de SCADA Web Studio:***********

* Software abierto en entorno Windows
* Plataforma desarrollada en entorno Windows 2003/Xp
* Herramienta de desarrollo y explotación. (Development y RunTime).
* Más de 250 drivers de comunicaciones para la integración de sistemas y
equipos.
* Soporta hasta 4000 TAGs y hasta 5 drivers de comuniciones funcionando
simultáneamente.
* Integración inmediata de equipos en protocolos estandar (ModBus, BACnet,
XML,...)
* Prestaciones de servidor de páginas web para el acceso remoto de los
usuarios.
* Presentación de valores sobre esquemas de principio
* Diseño de gráficos dinamicos con representación de estado
* Gestión de alarmas de sistema, con posibilidad de establecer prioridades
de actuación
* Gestión completa de horarios de equipos, con posibilidad de agrupación de
estos
* Grabación y representación de graficas de evolución, instantaneas, etc.
* Comparación de graficas e históricos
* Gestión de usuarios y sus niveles de acceso.

€2.918,84000

BEVWC800 POSADA EN FUNCIONAMENT IQ €180,24000
Altres conceptes 184,12 €

UEEV5C500 ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS
SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de
conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva
Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de
projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del
sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

P- 459  €3.498,89

BEVWC800 POSADA EN FUNCIONAMENT IQ €1.802,40000
BEVWC801 PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO.

MODEL:HTOP
€901,20000

BEVWC802 PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION.
MODELO:HTOP

€628,68000
Altres conceptes 166,61 €

UEEV5C607 SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE
COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES, INCLOU PROGRAMACIÓ,
CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona (Inclou
hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS CABLEJAT i MONTATGE.

P- 460  €5.316,97

BEV4C000 P.P. DE CABLEJAT €54,79000
BEV5C627 DRIVER INTEGRACION SISTEMAS €3.840,00000
BEVWC800 POSADA EN FUNCIONAMENT IQ €1.081,44000

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 142

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 340,74 €

UEEVC0407 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR.
ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA
0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 461  €291,50

BEVC0407 SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSOR CÉL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43.

€191,11000

BEVC3000 P.P. DE CABLEJAT €57,33000
Altres conceptes 43,06 €

UEEVC5002 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet
AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT i
CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC
MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 462  €2.580,13

Altres conceptes 2.580,13 €

UEEVC5004 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet
AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB
PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE
CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 463  €2.518,49

Altres conceptes 2.518,49 €

UEEVC5005 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet
AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOLAR TÈRMICA.
INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ,
PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB
PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE
CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 464  €3.682,30

Altres conceptes 3.682,30 €

UEEVC5006 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet
AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL CONSUMS. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB
PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE
CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 465  €4.288,24

BEVC2705 QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3 €1.087,35000
EEV3C731 DELTA eBCON €1.163,01020
EEV3C732 DELTA eBM-d800 €1.833,68080

Altres conceptes 204,20 €



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 143

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uEEVG1651 Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h
i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords
inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga
durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat
per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat
entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

P- 466  €287,75

BEVG1651 Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5
m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga
durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat
per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

€266,52000

Altres conceptes 21,23 €

kgEEZG4000 Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410aP- 467  €93,21
BEZG4000 Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants €84,00000

Altres conceptes 9,21 €

mEF11H411 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

P- 468  €13,00

B0A71900 Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior €0,11600
BF11H400 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€4,99800

BFW11410 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a roscar €0,37500
BFY11410 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1/2´´, roscat
€0,20000

Altres conceptes 7,31 €

mEF11H622 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 469  €19,15

B0A71E00 Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior €0,12240
BF11H600 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€6,57900

BFW11620 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar €0,33000
BFY11620 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´, soldat
€0,22000

Altres conceptes 11,90 €

mEF11H722 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 470  €25,49

B0A71G00 Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior €0,15750
BF11H700 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€8,02740

BFW11720 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar €0,52200
BFY11720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/4, soldat
€0,28000

Altres conceptes 16,50 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 144

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mEF11H822 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 471  €30,95

B0A71H00 Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior €0,14400
BF11H800 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€9,22080

BFW11820 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar €0,67200
BFY11820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/2, soldat
€0,33000

Altres conceptes 20,58 €

mEF11H922 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 472  €42,43

B0A71K00 Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior €0,24600
BF11H900 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€12,83160

BFW11920 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar €1,07700
BFY11920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 2´´, soldat
€0,46000

Altres conceptes 27,82 €

mEF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 473  €52,97

B0A71L00 Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior €0,42120
BF11HA00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€18,06420

BFW11A20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar €2,70000
BFY11A20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 2´´1/2, soldat
€0,60000

Altres conceptes 31,18 €

mEF11HB22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN=80 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 474  €64,50

B0A71M00 Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior €0,42750
BF11HB00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN=80 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

€23,17440

BFW11B20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar €3,60000
BFY11B20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 3´´, soldat
€0,78000

Altres conceptes 36,52 €

mEF5282B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0.8 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 475  €10,19

B0A75700 Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior €0,14500
BF528200 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 0.8

mm, segons la norma UNE-EN 1057
€2,26440

BFW528B0 Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

€0,41700
BFY5A800 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,19000
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Altres conceptes 7,17 €

mEF5294B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 476  €14,16

B0A75900 Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior €0,16500
BF529400 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.2

mm, segons la norma UNE-EN 1057
€5,41620

BFW529B0 Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

€0,52200
BFY5A900 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,22000

Altres conceptes 7,84 €

mEF52A3B1 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 477  €12,95

B0A75C00 Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior €0,12900
BF52A300 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
€5,48760

BFW52AB0 Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

€0,37800
BFY5AA00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,12500

Altres conceptes 6,83 €

mEF52A4B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, de 1.2 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 478  €16,73

B0A75C00 Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior €0,17200
BF52A400 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.2

mm, segons la norma UNE-EN 1057
€7,10940

BFW52AB0 Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

€0,75600
BFY5AA00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,25000

Altres conceptes 8,44 €

mEF5AA3B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 479  €31,56

B0A71C00 Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior €0,09300
BF5AA300 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€22,39920

BFW5AAB0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€0,75150
BFY5CT00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic

d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,58800

Altres conceptes 7,73 €

mEF5AB4B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 480  €45,88

B0A71E00 Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior €0,10200
BF5AB400 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25

mm, segons norma UNE-EN 12735-1
€34,99620

BFW5ABB0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€0,86850
BFY5CV00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic

d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,79200

Altres conceptes 9,12 €
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mEF5B24B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 481  €7,30

B0A71100 Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior €0,14560
BF5B2200 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€0,90780

BFW5A2B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€2,41500
BFY5CK00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,13800

Altres conceptes 3,69 €

mEF5B44B1 Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 482  €8,91

B0A71300 Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior €0,15120
BF5B4200 Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€1,36680

BFW5A4B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€2,40000
BFY5CL00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,26400

Altres conceptes 4,73 €

mEF5B54B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 483  €9,63

B0A71400 Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior €0,15120
BF5B5200 Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€1,84620

BFW5A5B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€2,34000
BFY5CN00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,29100

Altres conceptes 5,00 €

mEF5B64B1 Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 484  €9,83

B0A71600 Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior €0,15120
BF5B6200 Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€2,30520

BFW5A6B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€1,47000
BFY5CP00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,42000

Altres conceptes 5,48 €

mEF5B76B1 Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 485  €16,84

B0A71700 Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior €0,15680
BF5B7300 Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€7,74180

BFW5A7B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€2,43000
BFY5CQ00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,45000

Altres conceptes 6,06 €

mEF5B86B1 Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 486  €19,04
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B0A71900 Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior €0,29000
BF5B8300 Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
€9,04740

BFW5A8B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

€2,53500
BFY5CR00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
€0,52500

Altres conceptes 6,64 €

uEF5J1JS1 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per una
derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de
gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 487  €268,91

BF5J1JS1 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per una
derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega de
gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els
adaptadors de coure

€230,77000

BFY5CW00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic
d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

€13,40000
Altres conceptes 24,74 €

uEF5J1JS2 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per
una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega
de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i
els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 488  €120,87

BF5J1JS2 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per
una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega
de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i
els adaptadors de coure

€101,34000

BFY5CK00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

€1,84000
Altres conceptes 17,69 €

uEF5J1JS4 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega
de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i
els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

P- 489  €141,63

BF5J1JS4 Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema
d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivació per a la línia de gas, una derivació per a la línia de descàrrega
de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i
els adaptadors de coure

€115,11000

BFY5CS00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´
de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

€7,84000
Altres conceptes 18,68 €

mEF925PBC Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 490  €5,54

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior €0,48100
BF925PBC Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25

mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

€1,75440

BFWC1520 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar

€0,28500
BFYC1520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 25 mm de diàmetre, soldat
€0,13000

Altres conceptes 2,89 €
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mEF925PBE Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 491  €6,91

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior €0,58800
BF925PBE Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32

mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

€2,66220

BFWC1620 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a
soldar

€0,50400
BFYC1620 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 32 mm de diàmetre, soldat
€0,20000

Altres conceptes 2,96 €

mEF925PBG Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 492  €9,97

B0A75F02 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior €0,74800
BF925PBG Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40

mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

€4,48800

BFWC1720 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a
soldar

€1,09800
BFYC1720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 40 mm de diàmetre, soldat
€0,29000

Altres conceptes 3,35 €

mEF925PBJ Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 493  €12,91

B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior €0,82800
BF925PBJ Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50

mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

€6,46680

BFWC1820 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a
soldar

€1,76400
BFYC1820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 50 mm de diàmetre, soldat
€0,37000

Altres conceptes 3,48 €

mEF925PBK Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 494  €17,23

B0A72K00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior €0,41400
BF925PBK Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63

mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

€10,26120

BFWC1920 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a
soldar

€2,43000
BFYC1920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 63 mm de diàmetre, soldat
€0,44000

Altres conceptes 3,68 €

mEFB15655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 495  €8,28

BFB15600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,36720
BFWB1505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€1,05300

BFYB1505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,02000
Altres conceptes 6,84 €
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mEFB1A625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 496  €27,91

BFB1A600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€3,21300
BFWB1A62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
€10,47000

BFYB1A62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

€0,48000

Altres conceptes 13,75 €

mEFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 497  €33,46

BFB1C600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€4,65120
BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
€12,67200

BFYB1C62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

€0,69000

Altres conceptes 15,45 €

uEFM11JS1 Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, muntat superficialment

P- 498  €10,15

BFM11JS1 Maniguet antielectrolític, de 1/2´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i
amb rosca femella als 2 extrems

€1,78000
Altres conceptes 8,37 €

uEFM25630 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

P- 499  €26,91

BFM25630 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

€13,68000

Altres conceptes 13,23 €

mEFQ3341L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 500  €4,50

BFQ3341A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€0,41820

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 4,03 €

mEFQ3349L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 501  €6,08

BFQ3349A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€0,95880

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 5,07 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 150

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mEFQ334BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 502  €6,90

BFQ334BA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€1,26480

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 5,59 €

mEFQ334CL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 503  €7,09

BFQ334CA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€1,44840

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 5,59 €

mEFQ334EL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 504  €7,97

BFQ334EA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€1,80540

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 6,11 €

mEFQ334GL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 505  €8,94

BFQ334GA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,25420

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

€0,05000
Altres conceptes 6,64 €

mEFQ3363L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 506  €4,85

BFQ3363A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€0,70380

BFYQ3030 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de gruix

€0,09000
Altres conceptes 4,06 €

mEFQ3364L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 507  €5,16
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BFQ3364A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€0,76500

BFYQ3030 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de gruix

€0,09000
Altres conceptes 4,31 €

mEFQ3385L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 508  €6,80

BFQ3385A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,05020

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

€0,13000
Altres conceptes 4,62 €

mEFQ3386L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 509  €6,96

BFQ3386A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,20320

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

€0,13000
Altres conceptes 4,63 €

mEFQ3387L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 510  €7,16

BFQ3387A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,38680

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

€0,13000
Altres conceptes 4,64 €

mEFQ33A5L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 511  €7,64

BFQ33A5A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,81520

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

€0,16000
Altres conceptes 4,66 €

mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 512  €7,66

BFQ33A6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,83560
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BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica, de 25 mm de gruix
€0,16000

Altres conceptes 4,66 €

mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 513  €7,70

BFQ33A7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€2,87640

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

€0,16000
Altres conceptes 4,66 €

mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 514  €8,79

BFQ33A9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€3,43740

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

€0,16000
Altres conceptes 5,19 €

mEFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 515  €9,75

BFQ33ABA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€3,86580

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

€0,16000
Altres conceptes 5,72 €

mEFQ33CCL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 516  €11,63

BFQ33CCA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€5,59980

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

€0,22000
Altres conceptes 5,81 €

mEFQ33CEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 517  €13,14

BFQ33CEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€6,55860

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

€0,22000
Altres conceptes 6,36 €
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mEFQ33E7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 518  €11,94

BFQ33E7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€6,80340

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

€0,27000
Altres conceptes 4,87 €

mEFQ33E9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 519  €13,53

BFQ33E9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€7,83360

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

€0,27000
Altres conceptes 5,43 €

mEFQ33ECL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 520  €15,24

BFQ33ECA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€8,98620

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

€0,27000
Altres conceptes 5,98 €

mEFQ33EEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 521  €17,98

BFQ33EEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€11,11800

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

€0,27000
Altres conceptes 6,59 €

mEFR11412 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 522  €16,71

BFR11410 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0.6 mm de gruix

€6,09960
BFWR1141 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de

100 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix
€1,90200

BFYR1141 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

€0,75000
Altres conceptes 7,96 €

mEFR11512 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de
diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 523  €17,93

BFR11510 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de
diàmetre i 0.6 mm de gruix

€7,16040
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BFWR1151 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de

110 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix
€1,95600

BFYR1151 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

€0,79000
Altres conceptes 8,02 €

uEG4723 Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 524  €35,64

BG47232B Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

€23,93000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,46000
Altres conceptes 11,25 €

uEG1167U2 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 525  €414,79

BG115781 Caixa de seccionament per a la connexió elèctrica entre l'escomesa i la caixa
de protecció general, incloent tres bases portafusibles BUC mida NH-2 i un
dispositiu de neutre seccionable mitjançant cargols, preparats per a connexió
de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant
cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm.
Envoltant fabricada en polièster premsat en calent, reforçat amb fibra de
vidre, color gris RAL 7035.
Protecció contra pols i aigua IP43 i contra impactes IK09.
Doble aïllament 343 x 543 x 166mm.
Autoextingible a 960º.
Classe tèrmica del polièster 105º.
Resistent a les principals agressions químiques, ambientals i a l'acció dels
UV.
Base de neutre seccionable.
3 Bases fusibles seccionables en càrrega de mida 2, fins 400A.
Placa de senyalització de risc elèctric.

€135,20000

BG116780 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09

€124,97000

BG11CD82 Canal protector per a l'entrada i sortida de cables a les caixes de protecció,
seccionament i distribució urbanitzacions fins 400A. segons norma/Fecsa
Endesa.
Autoextingible a 960º.
Classe tèrmica del polièster 105º.
Resistent a les principals agressions químiques, ambientals i a l'acció dels
UV.
CA-250-400
203 (113) x 905 x 340 (280)

€75,83000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €12,00000
Altres conceptes 66,79 €

uEG11CD62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 526  €265,30

BG11CD80 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09

€180,98000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €12,00000
Altres conceptes 72,32 €
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uEG11CDU2 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 527  €539,38

BG11CD80 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09

€180,98000

BG11CD81 Caixa de seccionament per a la connexió elèctrica entre l'escomesa i la caixa
de protecció general, incloent tres bases portafusibles BUC mida NH-2 i un
dispositiu de neutre seccionable mitjançant cargols, preparats per a connexió
de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant
cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm.
Envoltant fabricada en polièster premsat en calent, reforçat amb fibra de
vidre, color gris RAL 7035.
Protecció contra pols i aigua IP43 i contra impactes IK09.
Doble aïllament 343 x 543 x 166mm.
Autoextingible a 960º.
Classe tèrmica del polièster 105º.
Resistent a les principals agressions químiques, ambientals i a l'acció dels
UV.
Base de neutre seccionable.
3 Bases fusibles seccionables en càrrega de mida 2, fins 400A.
Placa de senyalització de risc elèctric.

€185,20000

BG11CD82 Canal protector per a l'entrada i sortida de cables a les caixes de protecció,
seccionament i distribució urbanitzacions fins 400A. segons norma/Fecsa
Endesa.
Autoextingible a 960º.
Classe tèrmica del polièster 105º.
Resistent a les principals agressions químiques, ambientals i a l'acció dels
UV.
CA-250-400
203 (113) x 905 x 340 (280)

€75,83000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €12,00000
Altres conceptes 85,37 €

uEG121D02 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x170 mm i muntada
superficialment

P- 528  €71,34

BG121D00 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x170 mm €49,76000
BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament €6,25000

Altres conceptes 15,33 €

uEG13JSSK Quadre de comandament i protecció d'allojament segons esquema, incloent
tot el material de protecció i maniobra indicat, cablejat, repartidor, borns de
connexió, born de connexió del conductor de terra, petit material auxiliar i
accessoris.

P- 529  €847,22

Altres conceptes 847,22 €

uEG13U010 Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible,
amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial

P- 530  €49,33

BG13U010 Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36
mòduls muntat superficialment

€40,78000
BGW13000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i

protecció
€1,43000

Altres conceptes 7,12 €

uEG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment

P- 531  €8,96

BG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40 i per a muntar superficialment

€1,05000
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada €0,32000

Altres conceptes 7,59 €

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 156

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uEG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

P- 532  €10,69

BG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54 i per a muntar superficialment

€2,70000
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada €0,32000

Altres conceptes 7,67 €

uEG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54, encastada

P- 533  €11,13

BG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a encastar

€1,79000
Altres conceptes 9,34 €

uEG1AJSS1 Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues fileres de
trenta-sis moduls i muntat superficialment

P- 534  €499,53

BG1AJSS1 Armari metàl·lic amb porta, de 550 x 400 mm, amb equip i xassís de dues
fileres de trenta-sis mòduls

€282,68000
BG3BJSS1 Platina de coure nua de 30 mm2 de secció (10x3 mm), per a 100 A

d'intensitat màxima
€2,38000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics €4,96000
BGW3JSS1 Conjunt suport embarrat vertical 63 A €42,49000

Altres conceptes 167,02 €

uEG1AJSS4 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors
d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175
mm, col·locat

P- 535  €209,28

BG1AJSS4 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors
d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175
mm, col·locat

€165,89000

Altres conceptes 43,39 €

uEG1AJSS5 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors
d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175
mm, col·locat

P- 536  €146,28

BG1AJSS5 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de polsadors
d'encesa 6 unitats), en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175
mm, col·locat

€105,89000

Altres conceptes 40,39 €

uEG1AU001 Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de
trenta-sis moduls i muntat superficialment

P- 537  €1.047,12

BG1AU001 Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb equip i xassís de vuit
fileres de trenta-sis mòduls

€642,68000
BG3B6600 Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A

d'intensitat màxima
€18,40000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics €4,96000
BGW3U001 Conjunt suport embarrat vertical 630 A €92,49000

Altres conceptes 288,59 €
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uEG1AU008 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució,
en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera,
amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent,
pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

P- 538  €344,09

BG1AU008 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució,
en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera,
amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm

€294,28000

Altres conceptes 49,81 €

uEG1PU1A2 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 20,78
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat
nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial,
col·locat superficialment

P- 539  €356,19

BG1PU1A2 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 20,78
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial

€279,55000

Altres conceptes 76,64 €

uEG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160
A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment

P- 540  €535,65

BG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

€438,52000

Altres conceptes 97,13 €

mEG21H51J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 541  €4,28

BG21H510 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€2,00940

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,14000
Altres conceptes 2,13 €

mEG21RD1G Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

P- 542  €4,40

BG21RD10 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, de 1.2 mm de gruix

€1,80000

Altres conceptes 2,60 €
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mEG22H715 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 543  €1,62

BG22H710 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,69360

Altres conceptes 0,93 €

mEG22H811 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 544  €1,86

BG22H810 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,91800

Altres conceptes 0,94 €

mEG22H915 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 545  €2,34

BG22H910 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,37700

Altres conceptes 0,96 €

mEG22HA15 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 546  €2,82

BG22HA10 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,83600

Altres conceptes 0,98 €

mEG23E815 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

P- 547  €4,31

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

€1,74420
BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer €0,23000

Altres conceptes 2,34 €

mEG2C2E42 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada sobre suports horitzontals

P- 548  €25,70

BG2C20E0 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm €9,34320
BG2Z10D0 Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària €4,73280
BGW2108D Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de

PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
€1,14000

BGY210D1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

€2,83000
Altres conceptes 7,65 €

mEG2C3E42 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada sobre suports horitzontals

P- 549  €50,37



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 159

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG2C30E0 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm €21,81780
BG2Z30D0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100 mm d'amplària €9,96540
BGW2308D Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de

PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
€2,67000

BGY230D1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material
sense halògens de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€7,08000

Altres conceptes 8,84 €

mEG2DCGF7 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de suport

P- 550  €27,03

BG2DCGF0 Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm
i amplària 200 mm

€7,74000
BG2ZABF0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200

mm d'amplària
€4,07000

BGW2DCGF Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

€4,70000
BGY2ACF1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€2,41000

Altres conceptes 8,11 €

mEG2DCGK7 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de suport

P- 551  €43,72

BG2DCGK0 Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm
i amplària 400 mm

€13,69000
BG2ZABK0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 400

mm d'amplària
€7,95000

BGW2DCGK Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

€6,65000
BGY2ACK1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€4,43000

Altres conceptes 11,00 €

mEG2DE8D7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

P- 552  €18,56

BG2DE8D0 Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm

€4,32000
BG2ZABD0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100

mm d'amplària
€2,50000

BGW2DC8D Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

€2,20000
BGY2ACD1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€1,83000

Altres conceptes 7,71 €

mEG2DE8E7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

P- 553  €21,32

BG2DE8E0 Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 150 mm

€5,19000
BG2ZABE0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150

mm d'amplària
€3,30000

BGW2DC8E Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

€2,70000
BGY2ACE1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€2,29000

Altres conceptes 7,84 €
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mEG2DE8F7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

P- 554  €23,59

BG2DE8F0 Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm

€6,04000
BG2ZABF0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200

mm d'amplària
€4,07000

BGW2DC8F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

€3,12000
BGY2ACF1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€2,41000

Altres conceptes 7,95 €

mEG2DE8H7 Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

P- 555  €32,72

BG2DE8H0 Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 300 mm

€9,22000
BG2ZABH0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300

mm d'amplària
€6,25000

BGW2DC8H Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

€3,82000
BGY2ACH1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat sendzimir de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

€2,96000

Altres conceptes 10,47 €

mEG312182 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 556  €5,66

BG312180 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€2,99880

Altres conceptes 2,66 €

mEG312196 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 557  €6,53

BG312190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,73320

Altres conceptes 2,80 €

mEG3121A6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 558  €8,12

BG3121A0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€5,25300

Altres conceptes 2,87 €

mEG3121B6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 559  €11,66

BG3121B0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€7,67040

Altres conceptes 3,99 €

mEG3121C6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 560  €13,60
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BG3121C0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€9,51660

Altres conceptes 4,08 €

mEG312324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 561  €1,66

BG312320 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€0,86700

Altres conceptes 0,79 €

mEG312334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 562  €2,01

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,19340

Altres conceptes 0,82 €

mEG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 563  €2,52

BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,68300

Altres conceptes 0,84 €

mEG312354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 564  €4,47

BG312350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

€2,34600

Altres conceptes 2,12 €

mEG312366 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 565  €5,23

BG312360 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,45780

Altres conceptes 1,77 €

mEG312376 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 566  €7,53

BG312370 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€5,26320

Altres conceptes 2,27 €

mEG312634 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 567  €2,67

BG312630 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,82580

Altres conceptes 0,84 €
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mEG312636 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 568  €2,52

BG312630 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,82580

Altres conceptes 0,69 €

mEG312644 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 569  €3,55

BG312640 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€2,66220

Altres conceptes 0,89 €

mEG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 570  €5,93

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,73320

Altres conceptes 2,20 €

mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 571  €5,52

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,73320

Altres conceptes 1,79 €

mEG312664 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 572  €7,85

BG312660 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€5,56920

Altres conceptes 2,28 €

mEG312674 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 573  €11,33

BG312670 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€8,40480

Altres conceptes 2,93 €

mEG312686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 574  €15,33

BG312680 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€12,68880

Altres conceptes 2,64 €

mEG312696 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 575  €24,56

BG312690 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€20,91000
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Altres conceptes 3,65 €

mEG312C26 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 576  €5,41

BG312C20 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€4,57980

Altres conceptes 0,83 €

mEG315686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 577  €18,71

BG315680 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€15,91200

Altres conceptes 2,80 €

mEG31F146 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 578  €0,88

BG31F140 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

€0,26520

Altres conceptes 0,61 €

mEG325134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 579  €1,08

BG325130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

€0,31000

Altres conceptes 0,77 €

mEG325154 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 580  €2,76

BG325150 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

€0,71400

Altres conceptes 2,05 €

mEG380702 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialmentP- 581  €4,91
BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 €0,60180
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,33000

Altres conceptes 3,98 €

mEG380802 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialmentP- 582  €7,77
BG380800 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2 €1,19340
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,33000

Altres conceptes 6,25 €

mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 583  €11,58

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,31580
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,16000

Altres conceptes 10,10 €

mEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 584  €11,01
BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 €1,88700
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BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,33000

Altres conceptes 8,79 €

mEG3B1102 Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat
màxima, muntada superficialment

P- 585  €3,96

BG3B1100 Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A
d'intensitat màxima

€0,87000
BGW3B000 Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues €0,33000

Altres conceptes 2,76 €

mEG3B8502 Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A d'intensitat
màxima, muntada superficialment

P- 586  €6,00

BG3B8500 Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235 A
d'intensitat màxima

€2,76000
BGW3B000 Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues €0,33000

Altres conceptes 2,91 €

UEG3RJSS1 Terminal de terra cable nu 25 mm2P- 587  €5,95
BP3RJSS1 Terminal de terra cable nu 25 mm2 €5,15000

Altres conceptes 0,80 €

UEG3RJSS2 Fixacio-terminal de terra per a cable nu 50 mm2P- 588  €3,53
BP3RJSS2 Fixacio-terminal de terra per a cable nu 50 mm2 €2,85000

Altres conceptes 0,68 €

UEG3RJSS5 Terminal de terra cable nu 16 mm2P- 589  €3,85
BP3RJSS5 Terminal de terra cable nu 16 mm2 €3,15000

Altres conceptes 0,70 €

uEG415D97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 590  €39,99

BG415D97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€28,12000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,45 €

uEG415D99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 591  €38,01

BG415D99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€26,23000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,36 €

uEG415D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 592  €38,50

BG415D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€26,70000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
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Altres conceptes 11,38 €

uEG415D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 593  €39,99

BG415D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€28,12000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,45 €

uEG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 594  €68,03

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

€54,05000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 13,56 €

uEG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 595  €69,71

BG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€55,65000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 13,64 €

uEG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 596  €71,05

BG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€56,93000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 13,70 €

uEG415DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 597  €89,60

BG415DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€74,59000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 14,59 €

uEG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 598  €182,27
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BG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA

corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€160,28000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 21,57 €

uEG415F97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 599  €46,28

BG415F97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€34,11000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,75 €

uEG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 600  €43,37

BG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€31,34000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,61 €

uEG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 601  €43,93

BG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€31,87000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,64 €

uEG415F9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 602  €44,98

BG415F9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€32,87000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,69 €

uEG415F9F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 603  €47,72

BG415F9F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€35,48000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 11,82 €
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uEG415FJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 604  €78,93

BG415FJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€64,43000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 14,08 €

uEG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 605  €80,07

BG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€65,52000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 14,13 €

uEG415FJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 606  €82,24

BG415FJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€67,58000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 14,24 €

uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 607  €83,64

BG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€68,92000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 14,30 €

uEG415FJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 608  €99,14

BG415FJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€83,68000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 15,04 €

uEG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 609  €144,80

BG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€124,59000

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 168

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000

Altres conceptes 19,79 €

uEG415FJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 610  €153,69

BG415FJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€133,06000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 20,21 €

uEG41D5PL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

P- 611  €329,02

BG41D5PL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

€298,24000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 30,36 €

uEG41D5PM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

P- 612  €340,94

BG41D5PM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

€309,60000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 30,92 €

uEG41D5RL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

P- 613  €345,62

BG41D5RL Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

€314,05000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 31,15 €

uEG41E4QN Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A
d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 614  €401,53

BG41E4QN Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A
d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€369,10000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 32,01 €

uEG41G1QP Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 615  €487,85
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BG41G1QP Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A

d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€449,51000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 37,92 €

uEG41JBSQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 616  €993,67

BG41JBSQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

€921,22000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,42000
Altres conceptes 72,03 €

uEG42529H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 617  €135,39

BG42529H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€115,16000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 19,85 €

uEG4252JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 618  €221,81

BG4252JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€197,46000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 23,97 €

uEG42539H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 619  €133,63

BG42539H Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€113,48000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 19,77 €

uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 620  €194,76
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BG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€167,85000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 26,53 €

uEG4253JK Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 621  €256,64

BG4253JK Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€226,78000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 29,48 €

uEG426B9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 622  €167,68

BG426B9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€145,91000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 21,39 €

uEG426BJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 623  €340,43

BG426BJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€306,58000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 33,47 €

uEG426C9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 624  €167,68

BG426C9H Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€145,91000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 21,39 €
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uEG426CJH Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 625  €258,48

BG426CJH Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€228,53000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 29,57 €

uEG426CJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 626  €340,43

BG426CJK Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€306,58000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 33,47 €

uEG42JCKK Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A de desconnexió fix
selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

P- 627  €235,42

BG42JCKK Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a
63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€206,57000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,38000
Altres conceptes 28,47 €

uEG42X010 Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia
automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

P- 628  €213,24

BG42X010 Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia
automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat

€195,92000

Altres conceptes 17,32 €

uEG43A132 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de
grandària 1, muntat superficialment amb cargols

P- 629  €33,46

BG43A130 Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària
1

€22,49000
BGW43000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta €0,25000
BGY43000 Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta €0,93000

Altres conceptes 9,79 €
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uEG43E132 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de
grandària 1, muntat superficialment amb cargols

P- 630  €34,58

BG43E130 Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària
1

€23,56000
BGW43000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta €0,25000
BGY43000 Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta €0,93000

Altres conceptes 9,84 €

uEG4662A2 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment

P- 631  €43,46

BG4662A0 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics grandària 10x38 mm

€32,05000
BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles €0,41000

Altres conceptes 11,00 €

uEG47232F Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 632  €35,64

BG47232B Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

€23,93000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,46000
Altres conceptes 11,25 €

uEG47434E Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 633  €39,48

BG47434A Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

€26,82000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,46000
Altres conceptes 12,20 €

uEG482145 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

P- 634  €136,97

BG482145 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN

€120,48000

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000
Altres conceptes 16,07 €

uEG482325 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

P- 635  €279,06

BG482325 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN

€255,03000

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000
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Altres conceptes 23,61 €

uEG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

P- 636  €353,42

BG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN

€323,28000

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000
Altres conceptes 29,72 €

uEG48B21C Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

P- 637  €63,19

BG48B21C Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

€47,64000
BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000

Altres conceptes 15,13 €

uEG48JSS1 Inversor de xarxa manual-automatica amb accionament remot de 40 a 125 A,
dissenyats
específicament per a subministraments de socors o grups electrògens de fins
a 90 kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC +/- 30%).
• Configuració per potenciòmetres i microinterruptor.
• Entrades / sortides programables per gestionar fàcilment aplicacions
específiques (desllastament, tests ...).
• Configuració de paràmetres per a un cicle d'operació perfectament adaptat a
les necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense alimentació (tret), protegint les càrregues en cas
de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i proteccio del cablejat intern. Muntatge en perfil DIN.

P- 638  €1.278,49

BG48JSS1 Inversor de xarxa manual-automatica amb accionament remot de 40 a 125 A,
dissenyats
específicament per a subministraments de socors o grups electrògens de fins
a 90 kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC +/- 30%).
• Configuració per potenciòmetres i microinterruptor.
• Entrades / sortides programables per gestionar fàcilment aplicacions
específiques (desllastament, tests ...).
• Configuració de paràmetres per a un cicle d'operació perfectament adaptat
a les necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense alimentació (tret), protegint les càrregues en cas
de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i proteccio del cablejat intern. Muntatge en perfil DIN.

€1.206,87000

BGW4JSS1 Part proporcional d'accessoris per a inversor de xarxa. €0,42000
Altres conceptes 71,20 €

uEG48JSS2 Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

P- 639  €239,49

BG48JSS2 Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

€215,55000
BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000

Altres conceptes 23,52 €

uEG48U1TF Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA
en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de
material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat
superficialment

P- 640  €658,80
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BG48U1TF Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100

kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant
de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65

€591,62000

Altres conceptes 67,18 €

uEG48B44CJ1V4 Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció
Sobretensions Permanents de SIMON

P- 641  €239,29

BG48B44CJ1V4 Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

€215,36000
BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,42000

Altres conceptes 23,51 €

uEG49U025 Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual,
tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies
festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat

P- 642  €398,78

BG49U025 Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual,
tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de
dies festius i reserva de funcionament de 100 h

€323,98000

Altres conceptes 74,80 €

uEG4R4CR0 Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

P- 643  €54,45

BG4R4CR0 Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per
a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1

€42,79000

Altres conceptes 11,66 €

uEG4R4FL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió

P- 644  €83,01

BG4R4FL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

€69,99000

Altres conceptes 13,02 €

uEG4RJSS1 Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic,
marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus TL ref.15966
de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat

P- 645  €48,96

BG4RJSS1 Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de 230/400 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic,
marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus TL ref.15966
de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat

€32,35000

Altres conceptes 16,61 €

uEG4S2221 Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70
mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb
cargols

P- 646  €136,13

BG4S2220 Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70
mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat nominal

€122,49000
Altres conceptes 13,64 €

uEG4W1140 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6
mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 647  €10,64

BG4W1140 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6
mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€0,58000
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Altres conceptes 10,06 €

uEG4W1160 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8
mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 648  €10,80

BG4W1160 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8
mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€0,74000
Altres conceptes 10,06 €

uEG4W11A0 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de
10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 649  €11,02

BG4W11A0 Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de
10 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€0,95000
Altres conceptes 10,07 €

uEG4W11B0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de
secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 650  €11,81

BG4W11B0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de
secció, de 12 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€1,70000
Altres conceptes 10,11 €

uEG4W11C0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de
secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 651  €12,31

BG4W11C0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de
secció, de 15 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€2,17000
Altres conceptes 10,14 €

uEG4W11D0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de
secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

P- 652  €23,97

BG4W11D0 Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de
secció, de 22 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

€9,94000
Altres conceptes 14,03 €

uEG4ZJSS3 Repartidor modular 4P 50A col·locadaP- 653  €60,30
BG4ZJSS3 Repartidor modular 4P 50A col·locada €54,80000

Altres conceptes 5,50 €

uEG4ZU010 Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de
commandament manual, per a connectar al relè diferencial, col·locada

P- 654  €162,73

BG4ZU010 Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de
commandament manual, per a connectar al relè diferencial

€150,21000
Altres conceptes 12,52 €

uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa, col·locat en CPM

P- 655  €639,06

BG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa

€538,35000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors €22,53000
Altres conceptes 78,18 €

uEG51UE02 Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador
trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

P- 656  €863,79

BG51UE02 Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2
en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5

€656,89000
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BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors €22,53000

Altres conceptes 184,37 €

uEG5A8222 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 50/5 A, una
potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

P- 657  €25,12

BG5A8220 Transformador d'intensitat 50/5 A, 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044

€16,22000
BGW6A000 Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat €0,54000

Altres conceptes 8,36 €

uEG5A9222 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 60/5 A, una
potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

P- 658  €25,24

BG5A9220 Transformador d'intensitat 60/5 A, 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044

€16,34000
BGW6A000 Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat €0,54000

Altres conceptes 8,36 €

uEG5AB822 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una
potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

P- 659  €31,02

BG5AB820 Transformador d'intensitat 100/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044

€21,84000
BGW6A000 Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat €0,54000

Altres conceptes 8,64 €

uEG5AEA22 Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una
potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

P- 660  €44,52

BG5AEA20 Transformador d'intensitat 200/5 A, 15 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044

€34,70000
BGW6A000 Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat €0,54000

Altres conceptes 9,28 €

uEG5CJSS1 Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a
consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar en carril
DIN, incloent proteccions i cablejat interior, col·locat.

P- 661  €512,84

BG5CJSS1 Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 - Impulsos per a
consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar en carril
DIN, incloent proteccions i cablejat interior, col·locat.

€481,26000

Altres conceptes 31,58 €

uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 662  €1,75
BG611030 Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà €0,71000

Altres conceptes 1,04 €

uEG6115D0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
col·locada enrassada amb el paviment

P- 663  €48,95

BG6115D0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

€37,07000

Altres conceptes 11,88 €

uEG6115F0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
col·locada enrassada amb el paviment

P- 664  €58,85

BG6115F0 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

€46,50000
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uEG61CEC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars,
muntat encastat

P- 665  €20,50

BG61CEC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes
modulars, per a encastar

€11,64000

Altres conceptes 8,86 €

uEG61CEC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat encastat

P- 666  €25,27

BG61CEC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a encastar

€14,90000

Altres conceptes 10,37 €

uEG61CSC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars,
muntat superficialment

P- 667  €22,64

BG61CSC4 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes
modulars, per a muntar superficialment

€13,68000

Altres conceptes 8,96 €

uEG61CSC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat superficialment

P- 668  €28,00

BG61CSC6 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a muntar superficialment

€17,50000

Altres conceptes 10,50 €

uEG6211D2 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

P- 669  €14,11

BG6211D2 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

€6,65000
Altres conceptes 7,46 €

uEG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

P- 670  €10,93

BG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

€3,62000
Altres conceptes 7,31 €

uEG62D1DJ Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 671  €17,81

BG62D1DJ Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla
i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

€8,69000
BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors €0,38000

Altres conceptes 8,74 €

UEG62JSS8 Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre
d'usuari configurable. Instal·lat

P- 672  €6,22

BG62JSS8 Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre
d'usuari configurable. Instal·lat

€3,79000
Altres conceptes 2,43 €

uEG631152 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada

P- 673  €10,96
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BG631152 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),

16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar
€3,65000

Altres conceptes 7,31 €

uEG631EA2 Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, encastada

P- 674  €13,69

BG631EA2 Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

€6,25000
Altres conceptes 7,44 €

uEG638156 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, muntada
sobre caixa o bastidor

P- 675  €9,78

BG638156 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

€2,53000

Altres conceptes 7,25 €

uEG63815J Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada
sobre caixa o bastidor

P- 676  €9,63

BG63815J Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

€2,38000

Altres conceptes 7,25 €

uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

P- 677  €11,94

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

€3,08000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls €0,40000
Altres conceptes 8,46 €

uEG64JSS1 Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material
d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

P- 678  €28,33

BG64JSS1 Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou petit material
d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

€12,70000
Altres conceptes 15,63 €

uEG675212 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1
element, amb bastidor per a caixa universal, preu mitjà, col·locat

P- 679  €4,19

BG675212 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1
element, preu mitjà

€1,78000
BG6ZA510 Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1

element, per a fixar a caixa de mecanismes universal
€0,89000

Altres conceptes 1,52 €

uEG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

P- 680  €80,58

BG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

€71,60000

Altres conceptes 8,98 €
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uEG731283 Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W de
càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació
de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat
superficialment

P- 681  €76,21

BG731283 Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 W
de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació
de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m de d'abast, preu mitjà

€67,44000

Altres conceptes 8,77 €

uEGB1JSS1 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0
kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per
a la visualització de l'estat de funcionament, amb filtre d'harmonics i
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.

P- 682  €2.916,17

BGB1JSS1 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 35,0
kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per
a la visualització de l'estat de funcionament, amb filtre d'harmonics i
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.

€2.758,88000

BGWBJSS1 Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors €3,34000
Altres conceptes 153,95 €

uEGC7CBA0 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de 20 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal
(DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat

P- 683  €9.598,03

BGC7CBA0 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de 20 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal
(DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada
=1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant

€8.950,00000

Altres conceptes 648,03 €
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uEGC7JSS1 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal
(DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat.

P- 684  €5.398,03

BGC7JSS1 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de
5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal
(DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada
=1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i
RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat.

€4.950,00000

Altres conceptes 448,03 €

uEGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 685  €33,65

BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 μm

€15,23000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €4,12000

Altres conceptes 14,30 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 686  €25,99

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, estàndard

€7,93000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €4,12000

Altres conceptes 13,94 €

uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

P- 687  €40,16

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

€26,31000
Altres conceptes 13,85 €

uEGDZJSS1 Soldadura aluminotermica per unio del conductor en anell o dels electrodes
amb l'estructura de l'edifici.

P- 688  €19,48

BGDZJSS1 Soldadura aluminotermica per unio del conductor en anell o dels electrodes
amb l'estructura de l'edifici.

€6,62000
Altres conceptes 12,86 €

uEGE1JSS1 Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a
autoconsum, amb grau de proteccio IP66 i proteccions interiors de CC amb
fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor
magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador
de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals
de Tersa (RD15/2018 i RD 244/2019).

P- 689  €501,78

BGE1JSS1 Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una
eficàcia mínima del 22.1%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana

€327,00000
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BGES1210 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a

col·locar en posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a
col·locar sobre terra i teulada plana

€46,29000

BGWE1000 Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic €9,10000
Altres conceptes 119,39 €

uEGE2JSS1 Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència
nominal de sortida 9000 W, tensió maxima d'entrada 900 V, rendiment màxim
de 96.5 a 97.5%, grau de protecció IP-65, col·locat

P- 690  €2.960,57

BGE2JSS1 Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència
nominal de sortida 9000 W, tensió maxima d'entrada 900 V, rendiment
màxim de 96.5 a 97.5%, grau de protecció IP-65, col·locat

€2.715,00000

BGWE2000 Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic €9,10000
Altres conceptes 236,47 €

uEGE3JSS1 Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors d'autoconsum
trifàsics. A més monitoritza tots els paràmetres de la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre autoconsum, en
què es prohibeix l'abocament a xarxa., amb part proporcional d'accessoris i
elements d'acabat, col·locat

P- 691  €262,76

BGE3JSS1 Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors d'autoconsum
trifàsics. A més monitoritza tots els paràmetres de la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre autoconsum, en
què es prohibeix l'abocament a xarxa., amb part proporcional d'accessoris i
elements d'acabat, col·locat

€193,40000

BGWE3000 Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic €9,10000
Altres conceptes 60,26 €

uEGEKJSS1 Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a
autoconsum,amb grau de proteccio IP66 i proteccions interiors de CC amb
fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor
magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador
de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals
de Tersa (RD900/2015).

P- 692  €3.795,45

BGEKJSS1 Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema per a
autoconsum,amb grau de proteccio IP66 i proteccions interiors de CC amb
fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor
magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador
de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals
de Tersa (RD900/2015).

€1.894,78000

Altres conceptes 1.900,67 €

uEH12JSS1 Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90 mm,840/4000k,3800lm, amb cos
principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer inoxidable
per a un ajust precís entre el cos principal i difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior mitjançant
premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox. inclosos en
subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment

P- 693  €69,06

BH12JSS1 Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90 mm,840/4000k,3800lm, amb
cos principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer inoxidable
per a un ajust precís entre el cos principal i difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior mitjançant
premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox. inclosos en
subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment

€51,45000

Altres conceptes 17,61 €
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uEH12JSS2 Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb cos principal
fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

P- 694  €30,84

BH12JSS2 Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb cos principal
fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200

€15,05000

Altres conceptes 15,79 €

uEH12JSS3 Lluminaria decorativa led,47W, 11407x109x80 mm, color
830/3000k,5700lm,munt.superf.pared.
Tipus de muntatge: muntatge en superfície del sostre, muntatge en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada. Difusor de plàstic opal brillant
llum brillant que actua a les línies de l’el·lipse.

P- 695  €136,65

BH12JSS3 Lluminaria decorativa led,47W, 11407x109x80 mm, color
830/3000k,5700lm,munt.superf.pared.
Tipus de muntatge: muntatge en superfície del sostre, muntatge en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada. Difusor de plàstic opal brillant
llum brillant que actua a les línies de l’el·lipse.

€115,82000
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Altres conceptes 20,83 €

uEH12JSS4 Lluminaria aplic exterior led,12W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,480lm,munt.superf.pared.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble Cara

P- 696  €63,22

BH12JSS4 Lluminaria aplic exterior led,12W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,480lm,munt.superf.pared.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble Cara

€45,89000

Altres conceptes 17,33 €

uEH12JSS5 Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

P- 697  €41,21
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BH12JSS5 Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color

830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9

€24,92000

Altres conceptes 16,29 €

uEH12JSS6 Lluminaria aplic interior led,21W, 420x420x84mm, color
840/4000k,IP40,munt.superf. pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor de recobriment mat amb una superfície
lleugerament rugosa, amb una il·luminació homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K
Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000 h
Índex de reproducció cromàtica 80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016 Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa d'acer, de color blanc, lacat en pols. Difusor de
recobriment de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK) IK02
temperatura ambient -20 - 25 ° C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg

P- 698  €77,96

BH12JSS6 Lluminaria aplic interior led,21W, 420x420x84mm, color
840/4000k,IP40,munt.superf. pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor de recobriment mat amb una superfície
lleugerament rugosa, amb una il·luminació homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K
Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000 h
Índex de reproducció cromàtica 80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016 Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa d'acer, de color blanc, lacat en pols. Difusor de
recobriment de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK) IK02
temperatura ambient -20 - 25 ° C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg

€59,92000

Altres conceptes 18,04 €
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uEH1LJSS1 Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum 29W,2750 lm,
IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimitzada
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de protecció amb
un angle d'obertura de 24º.
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del 85% i una
dispersió cromàtica de 3 SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm / W.
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux lluminós límit del
70%).
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz.

P- 699  €179,31

BH1LJSS1 Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum 29W,2750 lm,
IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimitzada
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de protecció amb
un angle d'obertura de 24º.
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del 85% i una
dispersió cromàtica de 3 SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm / W.
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux lluminós límit del
70%).
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz.

€156,45000

Altres conceptes 22,86 €

uEH22JSS1 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat
amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre
4000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

P- 700  €107,36

BH22JSS1 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat
amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre
4000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

€87,92000

Altres conceptes 19,44 €

uEH22JSS2 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat
amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre
3000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

P- 701  €107,36

BH22JSS2 Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70 mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no
regulable,encastada, fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat
amb difusor de policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre
3000k i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

€87,92000

Altres conceptes 19,44 €

uEH22JSS3 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP20/IK06, temperatura de
color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III.
Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió constant.
Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en
extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de policarbonat
subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes
tires permeten el tall modular.

P- 702  €90,38
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BH22JSS3 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP20/IK06, temperatura de

color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció IP20. Classe d'aïllament
III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió
constant. Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en
extrusió de policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior.
Aquestes tires permeten el tall modular.

€71,75000

Altres conceptes 18,63 €

uEH22JSS4 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP65/IK06, temperatura de
color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III.
Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió constant.
Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en
extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de policarbonat
subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes
tires permeten el tall modular.

P- 703  €103,61

BH22JSS4 Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP65/IK06, temperatura de
color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció IP65. Classe d'aïllament
III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V 100W tipus driver LED a tensió
constant. Classe d'aïllament II, perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de
longitud,fabricat en extrusió d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en
extrusió de policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior.
Aquestes tires permeten el tall modular.

€84,35000

Altres conceptes 19,26 €

uEH2LJSS1 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 21 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1691 lm/W, color 840/4000k, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb
difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat.

P- 704  €49,95

BH2LJSS1 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 21 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1691 lm/W, color 840/4000k, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb
difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció
IP44, encastat.

€33,25000

Altres conceptes 16,70 €

uEH2LJSS2 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb
difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat.

P- 705  €39,12

BH2LJSS2 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida 1105 lm/W, color 830/3000k, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb
difusor opal especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció
IP44, encastat.

€22,93000

Altres conceptes 16,19 €

uEH61RC79 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 706  €94,25

BH61RH7A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

€82,60000
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Altres conceptes 11,65 €

uEH61RC7A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 707  €105,89

BH61RH7A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

€82,60000

BH6ZCR00 Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o
horitzontal

€3,92000
Altres conceptes 19,37 €

uEH61RH99 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 708  €118,50

BH61RC9A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

€105,70000

Altres conceptes 12,80 €

uEHT1B010 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

P- 709  €98,31

BHT1B010 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

€84,08000

Altres conceptes 14,23 €

uEJ12L6CP Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment

P- 710  €165,88

BJ12L6CC Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color
blanc, preu superior

€143,58000
Altres conceptes 22,30 €

uEJ12L8JP Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment

P- 711  €288,12

BJ12L8JC Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color
blanc, preu superior

€260,00000
Altres conceptes 28,12 €

uEJ13B711 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

P- 712  €155,37

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

€0,37950
BJ13B711 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de

color blanc i preu superior
€134,98000

Altres conceptes 20,01 €

uEJ13B71G Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell

P- 713  €151,11

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

€0,37950
BJ13B71G Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53

a 75 cm, de color blanc i preu superior
€130,93000

Altres conceptes 19,80 €
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uEJ14BB11 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 714  €361,92

BJ14BB11 Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu superior

€285,29000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,42100
Altres conceptes 75,21 €

uEJ14BC1N Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 715  €206,27

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

€0,18216
BJ14BC1N Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida

vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior

€154,83000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,42100
Altres conceptes 49,84 €

utEJ18UUAH Subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
rectangular, de 30x40 cm, acabat brillant, preu mitjà, encastada per la part
inferior a taulell de cuina.

P- 716  €75,43

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

€0,37950
BJ18UUAH Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 30x40 cm,

acabat brillant, preu mitjà, encastada per la part inferior a taulell de cuina.
€62,00000

Altres conceptes 13,05 €

uEJ1AB21N Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 717  €115,65

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

€0,22770
BJ1AB21N Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color

blanc, preu superior, amb fixacions
€89,58000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,42100
Altres conceptes 24,42 €

uEJ1BF99C Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà
lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.55
a 0.65 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament amb parada voluntària
amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 718  €287,85

BJ1BF9AC Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà
lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de
0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament amb parada
voluntària

€184,41000

BJ24E026 Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en acer inoxidable €75,56000
Altres conceptes 27,88 €

uEJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de
porcellana vitrificada, preu superior

P- 719  €54,70

BJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de
porcellana vitrificada, preu superior

€47,36000
Altres conceptes 7,34 €

uEJ22111A Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 720  €117,09

BJ22111A Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

€99,03000
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Altres conceptes 18,06 €

uEJ22V130 Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de
llautó cromat, preu mitjà

P- 721  €12,64

BJ22V130 Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2´´,
de llautó cromat, preu mitjà

€8,59000
Altres conceptes 4,05 €

uEJ22Y910 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu
superior

P- 722  €74,12

BJ22Y910 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica,
preu superior

€68,86000
Altres conceptes 5,26 €

uEJ2311AG Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

P- 723  €105,86

BJ2311AG Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

€72,73000

Altres conceptes 33,13 €

uEJ28113G Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat
preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 724  €88,35

BJ28113G Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

€65,42000

Altres conceptes 22,93 €

uEJ28613A Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

P- 725  €80,64

BJ28613A Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2´´

€58,07000

Altres conceptes 22,57 €

uEJ2A813C Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació
i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

P- 726  €176,64

BJ2A813C Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

€137,02000

Altres conceptes 39,62 €

uEJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

P- 727  €29,90

BJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

€3,51000
Altres conceptes 26,39 €

uEJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 728  €13,22

BJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

€6,35000
Altres conceptes 6,87 €

uEJ33B1PF Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS,
cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons
norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 729  €52,65

BJ33B1PF Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS,
cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons
norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal

€43,90000
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Altres conceptes 8,75 €

uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 730  €76,78

BJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable

€66,91000
Altres conceptes 9,87 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 731  €288,15

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

€249,56000
Altres conceptes 38,59 €

uEJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450
mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 732  €371,78

BJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable

€329,21000
Altres conceptes 42,57 €

uEJ7117D3 Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de
capacitat, col·locat sobre bancada

P- 733  €146,93

BJ7117D0 Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de
capacitat

€93,85000
Altres conceptes 53,08 €

uEJ71JS02 Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua per instal·lacio contra
incendis formada per dipòsit prefabricat en fibra de vidre de 15.000 l de
capacitat, 2500mm de diámetre i 3200mm de longitud. Por instal·lar soterrat,
amb tapa, registre D560mm, sobreeixidor i buidat, 2brides i porta brides de
2´´,  instal·lat

P- 734  €3.339,40

BJ71JS02 Dipòsit de incendis del tipus prefabricat en fibra de vidre de 15.000 l de
capacitat amb tapa, soterrat

€2.599,00000
BJ72U010 Nivells dipòsit €106,23000

Altres conceptes 634,17 €

uEJ721101 Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb
entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat

P- 735  €14,44

BJ721101 Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb
entrada roscada de 1/2´´

€4,39000
Altres conceptes 10,05 €

uEJ721JS1 Equip d'ompliment de la instal.lació amb grup hidràulic, válvula de retenció,
válvules de bola, i dipòsit de fibra mineral de 100 litres per fluid caloportador
amb interruptor magnetic de nivell, fixat i connectat.

P- 736  €487,83

BJ721JS1 Equip d'ompliment de la instal.lació amb grup hidràulic, válvula de retenció,
válvules de bola, i dipòsit de fibra mineral de 100 litres per fluid caloportador
amb interruptor magnetic de nivell.

€455,24000

Altres conceptes 32,59 €

uEJ72JS01 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador,
amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i connectat

P- 737  €824,11

BJ72JS01 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador
amb entrada roscada de 2 1/2´´

€775,50000
Altres conceptes 48,61 €

uEJA2HJS1 Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 24000 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 738  €7.206,44
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BJA2GJS1 Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 24000 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

€6.817,00000

Altres conceptes 389,44 €

uEJAA7V11 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 739  €3.757,27

BJAA7V10 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013

€3.313,16000

Altres conceptes 444,11 €

uEJM15010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 740  €94,23

BJM15010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical

€83,50000

Altres conceptes 10,73 €

uEJM16010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb
2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 741  €112,65

BJM16010 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb
2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

€101,04000

Altres conceptes 11,61 €

uEJM16020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C,
calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb
2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 742  €120,75

BJM16020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe metrològica C,
calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2.5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb
2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

€108,76000

Altres conceptes 11,99 €

uEL28U1C4 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i
maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades
(recorregut 18 m), habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio
botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1 any, així com també l'il.luminació del forat del
ascensor i zones nessesaries.

P- 743  €23.729,63
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BL31U001 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i

maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades
(recorregut 21 m), habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 1 + 1
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio
botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1 any. 

€12.582,81000

BL3M21C1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

€3.220,75000

Altres conceptes 7.926,07 €

uEL28U2C2 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i
maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades
(recorregut juny m), habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de 1 +
1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio
botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1 any, així com també l'il.luminació del forat del
ascensor i zones nessesaries.

P- 744  €20.981,90

BL31U002 Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció amb reductor i
maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m / s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades
(recorregut juny m), habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de 1
+ 1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mesures 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com previsio
botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc. Inclou contracte
manteniment d'ascensor de 1 any. 

€12.277,29000

BL3M21C1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

€1.932,45000

Altres conceptes 6.772,16 €

uEM242A2B Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat
en canonada

P- 745  €17,23

BM242A20 Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

€4,41000
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics €1,49000

Altres conceptes 11,33 €

uEM243A2B Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una
temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en
canonada

P- 746  €23,41

BM243A20 Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una
temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

€10,29000
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics €1,49000
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Altres conceptes 11,63 €

UEM243JS1 Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes
NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de
treball de 31 bar.

P- 747  €192,37

Altres conceptes 192,37 €

uEM251011 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´
de diàmetre, muntada

P- 748  €1.062,34

BM251010 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de
3´´ de diàmetre

€856,85000
BMY25000 Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma €11,57000

Altres conceptes 193,92 €

uEM91E23B Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic,
amb un avanç del temps d'encebament de 15 μs, amb N-I radi=35m,N-II
radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186,
amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

P- 749  €1.252,27

BM91E23B Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no
electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 μs, amb N-I
radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig
UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base

€997,77000

Altres conceptes 254,50 €

uEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb
dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps

P- 750  €338,01

BM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a
muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu
de mesurador de la intensitat de corrent

€307,44000

Altres conceptes 30,57 €

UEMD11BFA Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de moviment
TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una combinació de tecnologies de
detecció per infrarojos passius (PIR) i microones amb processament avançat
de senyals. Zona d'angle zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou
detector + 2 ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El LED d'alarma
visible des de l'exterior es pot desactivar després de la instal•lació. Certificat
EN50131, Grau 2. Classe Ambiental II .. Model ALA022905 de Plana Fabrega
o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant.

P- 751  €28,21

BMD11BFA Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de moviment
TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una combinació de tecnologies de
detecció per infrarojos passius (PIR) i microones amb processament avançat
de senyals. Zona d'angle zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou
detector + 2 ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El LED d'alarma
visible des de l'exterior es pot desactivar després de la instal•lació. Certificat
EN50131, Grau 2. Classe Ambiental II .. Model ALA022905 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant.

€22,16000

Altres conceptes 6,05 €

UEMD11BFB Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte magnètic de porta
/ finestra. Per finestres, portes, parets i sostres. Sensor piezoelèctric
encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a 16Vcc. Consum (típic): 7,5mA.
Carcassa ABS resistent al foc. Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x
12 x 58mm (imant). Certificat EN50131: Grau 3, ref ALA953915 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

P- 752  €20,38

BMD11BFAB Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte magnètic de porta
/ finestra. Per finestres, portes, parets i sostres. Sensor piezoelèctric
encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a 16Vcc. Consum (típic): 7,5mA.
Carcassa ABS resistent al foc. Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x
12 x 58mm (imant). Certificat EN50131: Grau 3, ref ALA953915 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

€14,70000
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Altres conceptes 5,68 €

UEMD31441 Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006313
de Plana Fabrega o equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

P- 753  €21,88

BMD31441 Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006313 de Plana Fabrega o equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

€20,37000
Altres conceptes 1,51 €

UEMD31442 Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la placa central i
permet al sistema comunicar-se a través de xarxes GPRS / GSM per reportar,
controlar i programar. Podeu enviar esdeveniments a la CRA a través dels
canals de GSM veu, SMS o GPRS. Els esdeveniments poden ser enviats en
format SIA / IP, SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM / GPRS, els usuaris
finals poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon, mitjançant
missatges SMS o mitjançant l'aplicació per smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps real així com
SMS, missatges de veu i correus electrònics. certificat EN50131 Grau 2.
´´.Model ALA941018 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS. . Model
ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant.

P- 754  €166,66

BMD31442 Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la placa central i
permet al sistema comunicar-se a través de xarxes GPRS / GSM per
reportar, controlar i programar. Podeu enviar esdeveniments a la CRA a
través dels canals de GSM veu, SMS o GPRS. Els esdeveniments poden ser
enviats en format SIA / IP, SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM / GPRS, els
usuaris finals poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon,
mitjançant missatges SMS o mitjançant l'aplicació per smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps real així com
SMS, missatges de veu i correus electrònics. certificat EN50131 Grau 2.
´´.Model ALA941018 de Plana Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS. . Model
ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant.

€135,19000

Altres conceptes 31,47 €

UEMD31443 Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla retro-il•luminada.
Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari. certificat EN50131 Grau 2 ..Model
ALA941008 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 755  €37,94

BMD31443 Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla retro-il•luminada.
Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari. certificat EN50131 Grau 2 ..Model
ALA941008 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

€35,92000

Altres conceptes 2,02 €

UEMD31446 Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font d'alimentació
commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica. Certificada EN50131 Tipus A,
Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i senyalització mitjançant sortides de
col•lector obert de: fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal
estat o absent i fallada d'alimentació segons norma i senyalització
independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts de bateria i
càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC de tapa i paret. 2 sortides de 12 V / 2 A
estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta. Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i
sobretensions. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria 13,8V /
3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V CA + 10% i -15%. Caixa de
xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2 mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90
mm. Pes 4,3 kg. Apta per a contenir 2 bateries de 18 Ah .. Model ALA951122
de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 756  €9,04
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BMD31446 Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font d'alimentació

commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica. Certificada EN50131 Tipus
A, Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i senyalització mitjançant sortides de
col•lector obert de: fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal
estat o absent i fallada d'alimentació segons norma i senyalització
independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts de bateria i
càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC de tapa i paret. 2 sortides de 12 V / 2 A
estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida és
independent de la resta. Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i
sobretensions. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria 13,8V /
3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V CA + 10% i -15%. Caixa
de xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2 mm de gruix dimensions: 295 x 401 x
90 mm. Pes 4,3 kg. Apta per a contenir 2 bateries de 18 Ah .. Model
ALA951122 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

€8,14000

Altres conceptes 0,90 €

UEMD31489 Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-. Fins a 3
expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema de seguretat CR-G2.
Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2 ..Model ALA941033 de Plana
Fabrega o equivalent. Inclou caixa amb tamper per a accessoris i expansors.
Caixa de plàstic amb tamper per instal•lar accessoris i expansors del
sistemaCR-G3. Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de
Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionantt

P- 757  €49,97

BMD31489 Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-. Fins a 3
expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema de seguretat CR-G2.
Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2 ..Model ALA941033 de Plana
Fabrega o equivalent. Inclou caixa amb tamper per a accessoris i expansors.
Caixa de plàstic amb tamper per instal•lar accessoris i expansors del
sistemaCR-G3. Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de
Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionantt

€47,12000

Altres conceptes 2,85 €

UEMD31490 Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut. Kit compost
per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a 50 zones amb detectors
convencionals, detectors en BUS o detectors via ràdio. Incorpora el
transmissor RTC. Inclou també teclat LCD ALA941008 .. Model ALA941001
de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 758  €440,10

BMD31490 Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut. Kit compost
per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a 50 zones amb detectors
convencionals, detectors en BUS o detectors via ràdio. Incorpora el
transmissor RTC. Inclou també teclat LCD ALA941008 .. Model ALA941001
de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

€325,00000

Altres conceptes 115,10 €

UEMD31492 Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

P- 759  €3,78

BMD31492 Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant

€3,13000
Altres conceptes 0,65 €

UEMD314T2 Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006311
de Plana Fabrega o equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

P- 760  €7,46

BMD314T2 Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model ALA006311
de Plana Fabrega o equivalent.  Totalment instal·lat i funcionant

€6,63000
Altres conceptes 0,83 €

UEMD41004 Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena piezoelèctrica, tipus
bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12
Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1 metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3. Model
ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

P- 761  €12,44
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BMD41004 Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena piezoelèctrica, tipus

bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12
Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1 metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3. Model
ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant

€7,14000

Altres conceptes 5,30 €

UEMD41079 Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA .. Sirena
d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única. Material de gran qualitat
i resistència amb un disseny atractiu. Coberta interior de protecció d'acer. Incl.
Tamper. Marcat Plana Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 .. Model
ALA951337 de Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant

P- 762  €40,72

BMD41079 Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA .. Sirena
d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única. Material de gran
qualitat i resistència amb un disseny atractiu. Coberta interior de protecció
d'acer. Incl. Tamper. Marcat Plana Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 ..
Model ALA951337 de Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant

€34,07000

Altres conceptes 6,65 €

mEMD6JSS1 Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) .. Mànega de Cable
lliure d'halògens constituït per conductors de coure flexibles de seccions
combinades aïllats en polietilè. Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x
conductors 0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta
Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta exterior de poliolefina
termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de telefonia i
intercomunicació. On sigui necessari protecció enfront de sorolls elèctrics ..
Model CAB000124 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i
funcionant

P- 763  €0,71

BMD6JSS1 Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) .. Mànega de Cable
lliure d'halògens constituït per conductors de coure flexibles de seccions
combinades aïllats en polietilè. Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x
conductors 0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta
Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta exterior de
poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de telefonia i
intercomunicació. On sigui necessari protecció enfront de sorolls elèctrics ..
Model CAB000124 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i
funcionant

€0,21000

Altres conceptes 0,50 €

uEMSB31L2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

P- 764  €10,91

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis €0,36000
BMSB31L0 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de

210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4

€2,32000

Altres conceptes 8,23 €

uEN213427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 765  €20,69

BN213420 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

€11,82000
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Altres conceptes 8,87 €

uEN214427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 766  €22,36

BN214420 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

€13,41000
Altres conceptes 8,95 €

uEN215427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 767  €28,06

BN215420 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

€18,84000
Altres conceptes 9,22 €

uEN216427 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 768  €39,31

BN216420 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

€27,88000
Altres conceptes 11,43 €

uEN314427 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 769  €20,46

BN314420 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

€11,60000
Altres conceptes 8,86 €

uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 770  €11,98

BN314720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

€3,53000
Altres conceptes 8,45 €

uEN315427 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 771  €24,52

BN315420 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

€15,47000
Altres conceptes 9,05 €

uEN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 772  €13,42

BN315720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

€4,90000
Altres conceptes 8,52 €

uEN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 773  €18,53

BN316720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

€8,09000
Altres conceptes 10,44 €

uEN317727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 774  €25,75

BN317720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

€12,58000
Altres conceptes 13,17 €

uEN318724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 775  €37,86

BN318720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

€18,14000
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Altres conceptes 19,72 €

uEN318727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 776  €31,59

BN318720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

€18,14000
Altres conceptes 13,45 €

uEN4226A4 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 777  €58,46

BN4226A0 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

€42,25000

Altres conceptes 16,21 €

uEN4226B7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 778  €62,00

BN4226B0 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

€45,91000

Altres conceptes 16,09 €

uEN4515A7 Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada,
per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4
de volta, muntada superficialment

P- 779  €210,51

BN4516A0 Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593,
motoritzada, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic
d'1/4 de volta

€191,03000

Altres conceptes 19,48 €

uEN744C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 780  €31,56

BN744C10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

€22,89000

Altres conceptes 8,67 €

uEN746C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 781  €50,37
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BN746C10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar

de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

€38,42000

Altres conceptes 11,95 €

uEN747C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar,
de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 782  €91,34

BN747C10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà

€75,05000

Altres conceptes 16,29 €

uEN748C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar,
de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 783  €93,52

BN748C10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà

€77,12000

Altres conceptes 16,40 €

uEN8114D7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de
8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

P- 784  €70,11

BN8114D0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de
8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

€51,01000

Altres conceptes 19,10 €

uEN8124D4 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de
8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 785  €81,70

BN8124D0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de
8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€51,01000

Altres conceptes 30,69 €

uEN812597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 786  €28,46

BN812590 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€15,16000

Altres conceptes 13,30 €

uEN8125A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 787  €34,26

BN8125A0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€20,68000

Altres conceptes 13,58 €

uEN812667 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 788  €15,73

BN812660 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€4,47000

Altres conceptes 11,26 €
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uEN812687 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

P- 789  €20,77

BN812680 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

€7,84000

Altres conceptes 12,93 €

uEN8L35F4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 790  €88,18

BN8L35F0 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM)

€40,93000

Altres conceptes 47,25 €

uEN8L35G4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 200 (per a tub de 200 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 791  €95,83

BN8L35G0 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 200 (per a tub de 200 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM)

€46,60000

Altres conceptes 49,23 €

uEN911157 Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment

P- 792  €121,58

BN911150 Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt

€107,91000

Altres conceptes 13,67 €

uENC11010 Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 793  €57,14

BNC11010 Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

€45,82000

Altres conceptes 11,32 €

uENC11020 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 794  €62,83

BNC11020 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

€51,24000

Altres conceptes 11,59 €

uENC11040 Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 795  €101,69

BNC11040 Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

€84,90000

Altres conceptes 16,79 €
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uENE16304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 796  €18,30

BNE16300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

€7,87000

Altres conceptes 10,43 €

uENE18307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

P- 797  €38,05

BNE18300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

€18,32000

Altres conceptes 19,73 €

uENE1A307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

P- 798  €82,29

BNE1A300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.8 mm de diàmetre

€51,62000

Altres conceptes 30,67 €

uENF11B08 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18
mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura,
muntada

P- 799  €70,35

BNF11B08 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18
mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura

€59,12000

Altres conceptes 11,23 €

uENF11C10 Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall,
connexions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, muntada

P- 800  €104,46

BNF11C10 Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre nominal

€98,53000
Altres conceptes 5,93 €

uENF1UJS1 Vàlvula barrejadora termostàtica de 4 vies per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, via de recirculacio, rang d'ajust 45ºC-65ºC connexions roscades de
32 mm de diàmetre nominal, muntada

P- 801  €755,18

BNF1UJS1 Vàlvula barrejadora termostàtica de 4 vies per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, via de recirculacio, rang d'ajust 45ºC-65ºC connexions
roscades de 32 mm de diàmetre nominal

€718,26000

Altres conceptes 36,92 €

uENFBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada

P- 802  €33,31

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

€19,78000
Altres conceptes 13,53 €

uENL12N55 Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

P- 803  €1.073,05

BNL12N55 Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn

€926,40000
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Altres conceptes 146,65 €

uENL1A146 Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions
roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0.6 bar, cabal
màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de
tensió d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44, muntada entre tubs

P- 804  €354,01

BNL1A140 Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions
roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0.6 bar, cabal
màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de
tensió d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau
de protecció IP44

€241,60000

Altres conceptes 112,41 €

uENXA2JS1 Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra incendis
segons UNE 23500, de 26 m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
accionada per motor trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre
nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba secundaria amb motor de
gasoil de 17Kw de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm i
connexio de fums de D42mm, amb una bomba jockey de 0.85 kW de
potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2
1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una
classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

P- 805  €21.833,88

BNXA2JS1 Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra incendis
segons UNE 23500, de 26 m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
accionada per motor trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre
nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba secundaria amb motor de
gasoil de 17Kw de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm i
connexio de fums de D42mm, amb una bomba jockey de 0.85 kW de
potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2
1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una
classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

€20.650,84000

Altres conceptes 1.183,04 €

uEP11AF20 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de
freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 17 dB, d'alumini i
plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 806  €55,21

BP11AF20 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de
freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 17 dB, d'alumini i
plàstic ASA

€40,64000

Altres conceptes 14,57 €

uEP11F200 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de
87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 807  €38,54

BP11F200 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de
87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

€15,40000
Altres conceptes 23,14 €

uEP11H800 Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195
a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada
mecànicament

P- 808  €23,41

BP11H800 Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195
a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB, d'alumini i plàstic ASA

€15,13000
Altres conceptes 8,28 €

UEP11JSS1 LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI a
H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5 dB. Consum màxim 190
mA.

P- 809  €33,43
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BP113004 LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI

a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5 dB. Consum màxim
190 mA.

€17,51000

Altres conceptes 15,92 €

uEP11P190 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat
amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

P- 810  €90,82

BP11P190 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat
amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides

€50,69000

Altres conceptes 40,13 €

UEP12JSS1 Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim
de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany 30 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 811  €72,07

BP12JSS1 Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim
de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany 30 dB. Figura de soroll 9 dB.

€43,65000
Altres conceptes 28,42 €

UEP12JSS2 Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114
dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 812  €62,22

BP12JSS2 Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114
dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

€34,27000
Altres conceptes 27,95 €

UEP12JSS3 Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123
dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

P- 813  €65,44

BP12JSS3 Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123
dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.

€37,33000
Altres conceptes 28,11 €

UEP12JSS4 Pont d'unió mòduls.P- 814  €2,04
BP12JSS4 Pont d'unión mòduls. €1,08000

Altres conceptes 0,96 €

UEP12JSS5 Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A.P- 815  €75,71
BP12JSS5 Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A. €46,01000

Altres conceptes 29,70 €

UEP12JSS6 Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda
950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI. Rebuig TV-FI> 20.
Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions: 93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT
per facilitar la incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de
distribució.

P- 816  €27,78

BP12JSS6 Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda
950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI. Rebuig TV-FI>
20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions: 93X78X25 mm. D'aplicació en la
ICT per facilitar la incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de
distribució.

€15,14000

Altres conceptes 12,64 €

UEP12JSS7 Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV.P- 817  €99,41
BP12JSS7 Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV. €54,25000

Altres conceptes 45,16 €

UEP13JSS1 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació
de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una
sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 818  €26,88

BP13JSS1 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€15,68000
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Altres conceptes 11,20 €

UEP13JSS2 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 819  €26,88

BP13JSS2 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€15,68000

Altres conceptes 11,20 €

UEP13JSS3 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació
de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una
sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 820  €26,88

BP13JSS3 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€15,68000

Altres conceptes 11,20 €

UEP13JSS4 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació
de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una
sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 821  €26,88

BP13JSS4 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€15,68000

Altres conceptes 11,20 €

UEP13JSS5 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues en derivació
de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una
sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 822  €27,93

BP13JSS5 Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€16,68000

Altres conceptes 11,25 €

UEP13JSS6 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

P- 823  €26,88

BP13JSS6 Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25 per RF i FI amb pèrdues en
derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de
corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

€15,68000

Altres conceptes 11,20 €

UEP13JSS7 Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dcP- 824  €13,89
BP13JSS7 Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dc €3,20000

Altres conceptes 10,69 €

UEP13JSS8 Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dcP- 825  €13,89
BP13JSS8 Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dc €3,20000

Altres conceptes 10,69 €

uEP141232 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal,
amb tapa, de preu mitjà, encastada

P- 826  €20,12

BP141232 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal,
amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

€11,86000
Altres conceptes 8,26 €

UEP1ZJSS1 Conector FP- 827  €0,38
BP1ZJSS1 Conector F €0,11000

Altres conceptes 0,27 €
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UEP1ZJSS2 Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls).P- 828  €10,69
BP1ZJSS2 Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls). €5,11000

Altres conceptes 5,58 €

UEP1ZJSS3 Resistència de final de línia de 75 OhmsP- 829  €0,26
BP1ZJSS3 Resistència de final de línia de 75 Ohms €0,20000

Altres conceptes 0,06 €

UEP1ZJSS4 Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior,
galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV. i FM, amb suports.

P- 830  €34,67

BP1ZJSS4 Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior,
galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV. i FM, amb suports.

€17,04000
Altres conceptes 17,63 €

UEP1ZJSS5 Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´.P- 831  €14,09
BP1ZJSS5 Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´. €3,50000

Altres conceptes 10,59 €

UEP1ZJSS6 Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix
1,5 mm.

P- 832  €20,38

BP1ZJSS6 Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix
1,5 mm.

€9,85000
Altres conceptes 10,53 €

uEP213241 Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a
sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de
230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

P- 833  €146,38

BP213241 Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a
sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de
230 V, per a muntar en paret o carril DIN

€115,52000

Altres conceptes 30,86 €

uEP22PF1A Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador , equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment

P- 834  €876,29

BP22PF1A Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge superficial

€729,45000

Altres conceptes 146,84 €

uEP238118 Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense secret de
conversació, de taula

P- 835  €457,73

BP238118 Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes, sense secret de
conversació, de taula

€397,71000
Altres conceptes 60,02 €

uEP254470 Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS ,
amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a
obertura i addicional, col·locat

P- 836  €39,83

BP254470 Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS ,
amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a
obertura i addicional

€28,38000

Altres conceptes 11,45 €

uEP263340 Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per
a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas,
col·locat

P- 837  €52,01

BP263340 Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial
per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas

€25,65000
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Altres conceptes 26,36 €

mEP271D03 Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0.64 mm2
cada un i col·locat en tub

P- 838  €3,31

BP271D00 Cable per a transmissió telefònica, per a 4 parells de cables, de secció 0.64
mm2 cada un

€0,76000
Altres conceptes 2,55 €

uEP3CJS01 Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons
UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a una superficie de 130m2. Instal·lacio de
cablejat de secció rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en
marxa, informe de compliment de la instal·lació, amplificador inducció,
material vari i senyalistica. Totalment instal·lat i funcionant

P- 839  €3.146,29

BP3CJS01 Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons
UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a una superficie de 130m2. Instal·lacio de
cablejat de secció rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en
marxa, informe de compliment de la instal·lació, amplificador inducció,
material vari i senyalistica. Totalment instal·lat i funcionant

€1.506,70000

Altres conceptes 1.639,59 €

uEP3CJS02 Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica segons
UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon coll de cigne
i senyalistica. Instal·lacio de cablejat de secció rodona, aïllat soterrat,
concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment de la
instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant

P- 840  €710,95

BP3CJS02 Bucle inductiu per a una superficie de 20m2 mitjançant inductor en terra
técnic, incloent equip de transmissió de so, marca Gaes. Totalment instal·lat i
funcionant

€553,80000

Altres conceptes 157,15 €

mEP411244 Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla
amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta
de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb
una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

P- 841  €1,42

BP411240 Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla
amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i
coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

€0,63240

Altres conceptes 0,79 €

mEP4229K6 Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a
instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb
presa de terra, col·locat en canal o safata

P- 842  €5,44

BP4229K0 Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a
instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb
presa de terra

€2,79000

Altres conceptes 2,65 €

mEP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 843  €1,69

BP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

€0,89250
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Altres conceptes 0,80 €

UEP43JSS1 Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5 metres de
longitud.

P- 844  €5,53

BP43JSS1 Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5 metres de
longitud.

€3,00000
Altres conceptes 2,53 €

UEP43JSS2 Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3 metres de
longitud.

P- 845  €6,89

BP43JSS2 FUET AMB CONNECTORS RJ45/RJ45 AMB CABLE UTP CATEGORIA 6A
DE 3 METRES DE LONGITUD.

€5,00000
Altres conceptes 1,89 €

mEP4A1411 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

P- 846  €4,49

BP4A1410 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

€1,89000

Altres conceptes 2,60 €

uEP4AJSS1 Fuetó cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector
sc/lc dúplex, de 2 m de llargària, instal.lat

P- 847  €15,63

BP4AJSS1 Fuetó cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector
sc/lc dúplex, de 2 m de llargària, instal.lat

€12,50000
Altres conceptes 3,13 €

uEP51JSS1 Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions
analògiques i 4 extensions digitals, col·locada mural

P- 848  €713,05

BP51JSS1 Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors digitals XDSI, 8 extensions
analògiques i 4 extensions digitals, amb selecció del tipus de marcació, per a
col·locar mural

€631,32000

Altres conceptes 81,73 €

uEP7311D2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu mitjà, encastada

P- 849  €17,55

BP7311D2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

€11,57000

Altres conceptes 5,98 €

uEP7381J3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

P- 850  €17,11

BP7381J3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

€11,67000

Altres conceptes 5,44 €

uEP74JSS1 Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats,
amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP,
xassís rack 19´´, de 580x540x400mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

P- 851  €494,81

BP74JSS1 Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats,
amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP,
xassís rack 19´´, de 580x540x400mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

€295,00000
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Altres conceptes 199,81 €

uEP74JSS9 Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats d'alçària, de 1610
x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

P- 852  €864,71

BP74S410 Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats d'alçària, de 1610
x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

€775,76000

Altres conceptes 88,95 €

UEP7EJSS1 Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point POE,
802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors - Restricted regulatory
domain: Rest of World o equivalent, sense controladora..
Totalmentinstal·latifuncionant

P- 853  €427,97

BP1X2000 Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point POE,
802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors - Restricted regulatory
domain: Rest of World o equivalent, sense controladora..
Totalmentinstal·latifuncionant

€364,29000

Altres conceptes 63,68 €

uEP7Z1D58 Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables, fixat mecànicament

P- 854  €290,71

BP7Z1D58 Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables

€183,23000

Altres conceptes 107,48 €

uEP7Z6529 Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada
mecànicament

P- 855  €130,99

BP7Z6529 Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per
a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm

€115,20000

Altres conceptes 15,79 €

uEP7ZA122 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i
un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

P- 856  €140,52

BP7ZA122 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació
i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

€125,31000

Altres conceptes 15,21 €

uEP7ZE161 Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament

P- 857  €50,08

BP7ZE161 Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal

€39,72000

Altres conceptes 10,36 €

uEP7ZJSS1 Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode.P- 858  €281,16
BP7ZJSS1 Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode. €220,00000

Altres conceptes 61,16 €

UEP7ZJSS2 Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat.P- 859  €17,23
BP7ZJSS2 Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i comprovat. €11,16000
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Altres conceptes 6,07 €

uEP7ZJSS3 El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet 24x10 /
100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x ranures SFP + 10G, d'alt
rendiment de maquinari i programari, protocol de protecció d'anell ràpid
(RSTP) estable i fiable, configuració lliure, seguretat de xarxa sòlida,
administració convenient i manteniment. L'interruptor pot identificar
automàticament els dispositius connectats, ja sigui compatible amb els
estàndards IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després subministrar energia per a
ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt d'accés sense fil
(AP) i un equip de xarxa de terminal basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

P- 860  €371,52

BP7ZJSS3 El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet 24x10 /
100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x ranures SFP + 10G, d'alt
rendiment de maquinari i programari, protocol de protecció d'anell ràpid
(RSTP) estable i fiable, configuració lliure, seguretat de xarxa sòlida,
administració convenient i manteniment. L'interruptor pot identificar
automàticament els dispositius connectats, ja sigui compatible amb els
estàndards IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després subministrar energia per a
ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt d'accés sense
fil (AP) i un equip de xarxa de terminal basat en IP amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span

€345,00000

Altres conceptes 26,52 €

uEPD1JUS1 Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x ample x fons),
amb dos punts per a l’estesa de cables situats 150 mm per sobre del fons, en
parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma
normalitza. La tapa serà de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

P- 861  €207,43

BPD1JUS1 Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x ample x fons),
amb dos punts per a l’estesa de cables situats 150 mm per sobre del fons, en
parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma
normalitza. La tapa serà de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

€102,00000

Altres conceptes 105,43 €

uEPD3JSS1 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un
orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions:
70x50x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

P- 862  €101,36
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BPD3JSS1 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un

orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions:
70x50x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

€60,70000

Altres conceptes 40,66 €

UEPD3JSS2 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un
orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions:
45x45x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

P- 863  €92,47

BPD3JSS2 Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un
orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions:
45x45x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament.
Instal·lada.

€42,50000

Altres conceptes 49,97 €

m2EQ51UU10 Subministre i col.locació d'encimera per cuines de quars, de 20 mm de gruix,
color a escollir per la DF, amb aresta matada, col.locada sobre mobles de
cuina. S'inclou la formació de forrats per piques i plaques de cuina, amb el
polit i abrillantat de les cares vistes.

P- 864  €259,24

BQ51UU10 Encimera per cuines de quars, de 20 mm de gruix, color a escollir per la DF,
amb aresta matada, col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació
de forrats per piques i plaques de cuina, amb el polit i abrillantat de les cares
vistes.

€225,00000

Altres conceptes 34,24 €

m2EQ51UU11 Subministre i col.locació d'aplacat per cuines de quars, de 15 mm de gruix,
color a escollir per la DF, amb aresta matada, col.locada sobre mobles de
cuina. S'inclou la formació polit i abrillantat de les cares vistes.

P- 865  €248,74

BQ51UU11 Aplacat per cuines de quars, de 15 mm de gruix, color a escollir per la DF,
amb aresta matada, col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació
polit i abrillantat de les cares vistes.

€215,00000

Altres conceptes 33,74 €

utEQ71UU64 Mobiliari per a cuina d'habitatges, de dimensions 180x240 cm, realitzats amb
panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió de 16 mm color a escollir per
la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, amb
mòduls alts de 350 mm de fondària i 900 mm d'alçària, incloent mòdul de
campana integrada, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 900 mm
d'alçària, amb mòdul columna per a nevera i forn microones, tiradors d'acer
inox. tot col·locat. 
Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre
equipament de cuina.
Tot segons plànols de projecte.

P- 866  €1.282,41

BQ71UU64 Mobiliari per a cuina d'habitatges, de dimensions 180x240 cm, realitzats amb
panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió de 16 mm color a escollir
per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, amb
mòduls alts de 350 mm de fondària i 900 mm d'alçària, incloent mòdul de
campana integrada, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 900 mm
d'alçària, amb mòdul columna per a nevera i forn microones, tiradors d'acer
inox. tot col·locat. Tot segons plànols de projecte.

€1.150,00000

Altres conceptes 132,41 €

utEQ81UA01 Subministre i col.locació de forn eléctric, amb unes mides totals de
595x562x595 mm. totalment instalat i acabat amb envellidor per tapar
l'execés de forat.

P- 867  €249,74

BQ81UA01 Forn eléctric, amb unes mides totals de 595x562x595 mm. totalment instalat i
acabat amb envellidor per tapar l'execés de forat.

€225,00000
Altres conceptes 24,74 €

utEQ81UA10 Subministre i col.locació de cuina electrica amb dos focs connectat i
col·locada enrasada amb el taulell de cuina

P- 868  €144,74

BAQ1UA10 Subministre i col.locació de cuina electrica amb dos focs connectat i
col·locada enrasada amb el taulell de cuina

€125,00000
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Altres conceptes 19,74 €

utEQ88UU02 Subministre i col.locació de campana extractora d'acer inoxidable, intregada
en mobiliari alt de cuina de 60 cm d'amplada, equipada amb dos motors,
interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de
tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

P- 869  €157,36

BQ88UU02 Campana extractora d'acer inoxidable, intregada en mobiliari alt de cuina de
60 cm d'amplada, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades
de 40 w, xemeneia telescòpica

€125,00000

Altres conceptes 32,36 €

m2EQZ3U010 Subministre, transport i muntatge de cabines i mampares sanitaries
construides amb resines fenoliques max compact de 13 mm, color a escollir,
muntades sobre perfileria vertical i horitzontal en alumini acabat color acer
inoxidable, amb mecanismes, bisagres, poms, passadors, peus regulables i
cargols d'acer inoxidable calitat AISI 316 i 304, les estructures es muntarán
amb alçades de 2,05 + 0,15 m. Inclou p.p. de portes batents. tot segons
projecte.

P- 870  €143,05

BQZ3U010 cabines i mampares sanitaries construides amb resines fenoliques max
compact de 13 mm, color a escollir, muntades sobre perfileria vertical i
horitzontal en alumini acabat color acer inoxidable, amb mecanismes,
bisagres, poms, passadors, peus regulables i cargols d'acer inoxidable calitat
AISI 316 i 304, les estructures es muntarán amb alçades de 2,05 + 0,15 m.
Inclou p.p. de portes batents. tot segons projecte.

€125,00000

Altres conceptes 18,05 €

utEY01A001 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 871  €4.083,09

B0111000 Aigua €0,49715
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €3,84300
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,18672

Altres conceptes 4.078,56 €

utEY01AC01 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 872  €1.048,38

B0111000 Aigua €0,12225
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,94200
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,04596

Altres conceptes 1.047,27 €

utEY01ACC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 873  €4.473,11

B0111000 Aigua €0,52160
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €4,03200
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,19440

Altres conceptes 4.468,36 €

utEY01ACF1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 874  €188,26
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B0111000 Aigua €0,01630
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,12600
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,00612

Altres conceptes 188,11 €

utEY01ACM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 875  €698,92

B0111000 Aigua €0,08150
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,63000
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,03000

Altres conceptes 698,18 €

utEY01ACP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 876  €1.537,63

B0111000 Aigua €0,17930
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €1,38600
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,06720

Altres conceptes 1.536,00 €

utEY01ACS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 877  €528,30

B0111000 Aigua €0,06520
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,50400
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,02448

Altres conceptes 527,71 €

utEY01ACT1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 878  €978,49

B0111000 Aigua €0,11410
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,88200
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,04284

Altres conceptes 977,45 €

utEY01ACT2 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 879  €1.188,26

B0111000 Aigua €0,13855
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €1,07100
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,05208

Altres conceptes 1.187,00 €

utEY01ACU1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 880  €111,83
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B0111000 Aigua €0,01304
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,10080
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,00492

Altres conceptes 111,71 €

utEY01ACV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 881  €349,46

B0111000 Aigua €0,04075
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,31800
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,01440

Altres conceptes 349,09 €

utEY01ARC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 882  €2.795,70

B0111000 Aigua €0,32600
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €2,52000
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,12240

Altres conceptes 2.792,73 €

utEY01ARE1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 883  €4.263,44

B0111000 Aigua €0,49715
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €3,84300
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,18672

Altres conceptes 4.258,91 €

utEY01ARI1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 884  €363,44

B0111000 Aigua €0,04238
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,32760
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,01596

Altres conceptes 363,05 €

utEY01ARM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 885  €698,92

B0111000 Aigua €0,08150
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,63000
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,03000

Altres conceptes 698,18 €

utEY01ARP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 886  €111,83

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓSOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 214

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B0111000 Aigua €0,01304
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,10080
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,00492

Altres conceptes 111,71 €

utEY01ARS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 887  €2.096,77

B0111000 Aigua €0,24450
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €1,89000
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,09120

Altres conceptes 2.094,54 €

utEY01ART1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 888  €908,60

B0111000 Aigua €0,10595
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,82200
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,03984

Altres conceptes 907,63 €

utEY01ARV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 889  €83,87

B0111000 Aigua €0,00978
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,07560
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,00372

Altres conceptes 83,78 €

mF961A4G7 Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

P- 890  €35,03

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€2,44321
B96114G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a

vorada, de 10x25 cm
€15,91800

Altres conceptes 16,67 €

mF96AUU01 Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recte, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

P- 891  €36,62

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€2,63025
B96AUU10 Vorada de xapa galvanitzada recte de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,

inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
€25,50000

Altres conceptes 8,49 €

m2F9B4UU60 Subministre i colocació de paviment de pedra granítica, deixada de serra, de
100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P- 892  €139,26

B0G1UU60 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

€107,10000
Altres conceptes 32,16 €
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m2F9F51005 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior
grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i
rejuntades amb sorra tamissada

P- 893  €35,33

B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm €0,28254
B9F11005 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara

exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix

€17,72400

Altres conceptes 17,32 €

utF9F51U01 Subministre i col.locació de paviment en tapa arqueta de 60x60 cm, amb
especejament segons projecte de peces de formigó vibrat i premsat, amb
acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de
60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat amb ciment cola flexible i rejuntades amb
sorra tamissada.

P- 894  €33,00

B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm €0,28254
B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 €2,03000
B9F11005 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara

exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix

€10,12800

Altres conceptes 20,56 €

m2H1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 895  €7,18

Altres conceptes 7,18 €

m2H1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

P- 896  €0,09

B1Z0Y250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

€0,09000

Altres conceptes 0,00 €

m3K21311U1 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, repicat de la fonamentació per
batatges, segons indicacions de la DF.

P- 897  €126,93

Altres conceptes 126,93 €

m3K21312U1 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, repicat de la fonamentació
per batatges, segons indicacions de la DF.

P- 898  €163,84

Altres conceptes 163,84 €

utK213UK01 Realització de cata de per detecció de serveis de 60x60 cm per 100 cm de
fondaria, per localització dels serveis públics, amb mitjans manuals i mitjans
mecanics de petites dimensions, inclou el recull de dades, seguint les
indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la recollida de restes de runa.

P- 899  €243,85

Altres conceptes 243,85 €
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utK213UK02 Realització de cata de per detecció de fonamentacions en la paret mitjera
veïna de 100x100 cm per 100 cm de fondaria, per localització de restes de
fonaments del edifici veï o de les existents en el solar, amb mitjans manuals i
mitjans mecanics de petites dimensions, inclou el recull de dades, seguint les
indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la recollida de restes de runa.

P- 900  €387,95

Altres conceptes 387,95 €

m3K213UN10 Enderroc de banc realitzat amb fabrica de ceràmica/bloc de formigó aplacat
amb pedra natural, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 901  €101,54

Altres conceptes 101,54 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 902  €14,34

Altres conceptes 14,34 €

m2K21647U1 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 903  €26,28

Altres conceptes 26,28 €

m2K21647U2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 60 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 904  €40,62

Altres conceptes 40,62 €

m2K216U171 Regularització de paret de mitjera de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 905  €17,61

Altres conceptes 17,61 €

m2K2182281 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 906  €9,81

Altres conceptes 9,81 €

m2K2185J01 Raspat de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 907  €5,02

Altres conceptes 5,02 €

mK2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 908  €4,36

Altres conceptes 4,36 €

m3K21923U1 Enderroc de solera de formigó lleugerament armada, realitzat amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 909  €140,79

Altres conceptes 140,79 €

mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 910  €11,00

Altres conceptes 11,00 €

m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

P- 911  €18,80

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

€10,36800
Altres conceptes 8,43 €

mKD1Q1162 Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda
bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la part proporcional de
reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit
superficialment

P- 912  €17,92
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B7C7B032 Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3.9 mm de gruix, formada

per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i
termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

€0,21384

B7C7B052 Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3.9 mm de gruix, formada
per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i
termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

€0,33891

B7C7B096 Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3.9 mm de gruix, formada
per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i
termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB

€3,23360

BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm €4,78800
Altres conceptes 9,35 €

uKM112110 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

P- 913  €64,88

BM112110 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

€49,97000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,35000

Altres conceptes 14,56 €

uKM112510 Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

P- 914  €59,41

BM112510 Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar

€44,76000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,35000

Altres conceptes 14,30 €

uKM112JSS Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable,
algorítmic, amb traçabilitat integrada amb sirena i dispositiu visual d'alarma
certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de
dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de
fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen
un detector vàlid en totes les aplicacions de detecció de fum. Les seves
condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el
rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per
prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector, amb base per encastar,
encastat, programat i funcionant.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a + 50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm): ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Certificats: EC Nº 0356-CPR-0407
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088

P- 915  €125,85
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BM112JSS Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable,

algorítmic, amb traçabilitat integrada amb sirena i dispositiu visual d'alarma
certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de
dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de
fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen
un detector vàlid en totes les aplicacions de detecció de fum. Les seves
condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el
rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per
prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector, amb base per encastar.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a + 50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm): ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Certificats: EC Nº 0356-CPR-0407
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088

€108,04000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,35000
Altres conceptes 17,46 €

uKM12A026 Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements
per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma ,
amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

P- 916  €738,61

BM12A020 Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements
per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma ,
amb cofre d'acer i porta amb pany i clau

€645,46000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció €0,65000
Altres conceptes 92,50 €

uKM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència
) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

P- 917  €420,07

BM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical

€327,80000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi €0,60000
Altres conceptes 91,67 €

uKM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 918  €51,33
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BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,

pintat
€39,02000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,31000
Altres conceptes 12,00 €

uKM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 919  €86,82

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

€72,82000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,31000

Altres conceptes 13,69 €
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uIY10U001 Servei de control d'accessos en horari laboral amb emissió d'acreditacions
físiques per al personal que autoritzi BIMSA i registre d'entrades i sortides,
durant una setmana complerta.

P- 1  €914,33

Altres conceptes 914,33 €

uIY10U002 Servei de vigilància en horari no laboral i caps de setmana i festius, durant
una setmana complerta

P- 2  €2.827,93

Altres conceptes 2.827,93 €

uIY10U003 Serveis d'amfitrió amb presència en obra, durant una setmana complerta, dels
diferents proveïdors autoritzats per BIMSA, per a l'obertura i tancament de
l'obra així com la coordinació dels usos dels espais i posta a disposició
d'energia per a la connexió de llums de treball i petites eines així com ordre i
neteja generals

P- 3  €1.863,76

BIY1U001 repercusió setmanal, per m2 de superfície útil, de consums de
subministraments d'energia i aigua, per a la connexió de llums de treball i
petites eines, material de neteja i petit material auxiliar

€88,70000

Altres conceptes 1.775,06 €

uIY10U004 Serveis de gestió de les instal·lacions, durant una setmana complerta, amb el
manteniment conductiu i les operacions de regulació necessàries per
mantenir tots els sistemes en condicions normals de funcionament i explotació

P- 4  €487,40

Altres conceptes 487,40 €

uIY10U005 Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels subministraments
necessaris per mantenir tots els sistemes en condicions normals de
funcionament i explotació

P- 5  €271,42

BIYIU002 repercusió setmanal per m2 de superfície útil de consums dels
subministraments necessaris per mantenir tots els sistemes en condicions
normals de funcionament i explotació

€266,10000

Altres conceptes 5,32 €



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PR 5  PRESSUPOST 
    Es llisten els DOS pressupostos  
    (Obra principal i Serveis Addicionals) 
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY01
TITOL 4 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K213UK01 ut Realització de cata de per detecció de serveis de 60x60 cm per
100 cm de fondaria, per localització dels serveis públics, amb
mitjans manuals i mitjans mecanics de petites dimensions, inclou
el recull de dades, seguint les indicacions de la DF. Inclou el tapat
posterior i la recollida de restes de runa. (P - 899)

3,000243,85 731,55

2 K213UK02 ut Realització de cata de per detecció de fonamentacions en la paret
mitjera veïna de 100x100 cm per 100 cm de fondaria, per
localització de restes de fonaments del edifici veï o de les
existents en el solar, amb mitjans manuals i mitjans mecanics de
petites dimensions, inclou el recull de dades, seguint les
indicacions de la DF. Inclou el tapat posterior i la recollida de
restes de runa. (P - 900)

3,000387,95 1.163,85

3 K213UN10 m3 Enderroc de banc realitzat amb fabrica de ceràmica/bloc de
formigó aplacat amb pedra natural, amb mitjans manuals o
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
901)

11,500101,54 1.167,71

4 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 910)

143,60011,00 1.579,60

5 K21923U1 m3 Enderroc de solera de formigó lleugerament armada, realitzat
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 909)

79,149140,79 11.143,39

6 K21311U1 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, repicat de la
fonamentació per batatges, segons indicacions de la DF. (P - 897)

18,922126,93 2.401,77

7 K21312U1 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
repicat de la fonamentació per batatges, segons indicacions de la
DF. (P - 898)

8,640163,84 1.415,58

8 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
908)

86,4404,36 376,88

9 E24120AA m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

93,0726,70 623,58

10 E22134U2 m3 Retirada de terres de la zona de parterre per a rebaix en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió (P - 4)

34,91744,79 1.563,93

TITOL 4TOTAL 01.ON.01.00 22.167,84

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY01
TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb
bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

261,0869,68 2.527,31

2 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de 326,5263,27 1.067,74

EUR
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fondària (P - 11)

3 E221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 5)

477,4196,61 3.155,74

4 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

28,40010,53 299,05

5 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
(P - 13)

28,40015,38 436,79

6 E2223U01 m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb
bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió, realitzat per
batatges segons indicacions de DF (P - 7)

65,44029,03 1.899,72

7 E22412U1 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 12)

65,4409,81 641,97

8 E2223U02 m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), tenin en compte un baix rendiment de
maquinaria per afectació de les prospeccions arqueológiques,
excavació realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals, i càrrega
sobre camió, realitzat per batatges segons indicacions de DF.

 (P - 8)

35,00050,87 1.780,45

TITOL 4TOTAL 01.ON.01.01 11.808,77

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 FONAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 40)

34,48011,78 406,17

2 E31521N3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot (P - 25)

94,44878,31 7.396,22

3 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 27)

164,73887,35 14.389,86

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

10.571,6141,32 13.954,53

5 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 34)

245,69021,16 5.198,80

6 E38515H9 m2 Realització d'encofrat provisional per rases i demés elements de
fonamentació amb perfils preformats de xapa metalica, inclou
apuntalament necessari, tornapuntes, fustes,, i el necessàri per
deixar l'unitat acabada.
 (P - 39)

24,00024,36 584,64

7 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 911)

24,00018,80 451,20

8 E31521U1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot, realitzat per batatges segons indicacions de DF (P -
26)

28,69097,49 2.796,99

EUR
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9 E31522U1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, realitzat per batatges
segons indicacions de DF, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, (P -
28)

18,375106,54 1.957,67

10 E31B3U00 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, realitzat per batatges
segons indicacions de DF, inclou els treballs de doblament i
desdoblament de l'armadura, per la seva connexió amb sabates i
riostres adjuntes, així com el punxunament de l'armat amb resina
si fos necessari. (P - 33)

2.016,5552,01 4.053,28

11 E31DC1U1 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments,
realitzat per batatges segons indicacions de DF (P - 35)

29,67521,16 627,92

12 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 36)

14,81094,82 1.404,28

13 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)

1.258,8501,42 1.787,57

14 E32D4A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 60x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats
a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P
- 38)

98,72026,27 2.593,37

15 E3152BR1 m3 Formigonat amb baix rendiment, de rases i pous de fonaments,
amb parades de formigonat incloses, amb protecció de elements
singulars amb geotèxtil, deixant el formigonat a 45º o amb tapes
provisionals amb tauler de fusta, amb formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, tot seguint les indicacions de DF. (P - 30)

18,375142,39 2.616,42

16 E3152B10 ut Instal.lació de diposit acumulador per contraincendis, tot seguint
el protocol espefificat per l'empresa fabricant del diposit.
Un cop excavat el fossat pel diposi amb el talut a 45 º, caldrà
realitzar una solera per l'implantació i suport del diposit, abocat de
formigó pobre de aproximadament 50 cm i sobre el formigó fresc
es colocarà el diposit, deixant secar el formigó. Pel lrebliment final
del diposit amb formigó serà necessari previament omplir el
diposit fins a 1/3 de la seva capacitat, deixant la superficie
superior llisa. Cal protegir durant tot el procés les boques i els
elements singulars. tot seguint les indicacions de DF. (P - 29)

1,000900,48 900,48

TITOL 4TOTAL 01.ON.02.01 61.119,40

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA HA01
TITOL 4 (1) ESTRUTURA VERTICAL01
NIVELL 6 PILARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 62)

5.810,0001,33 7.727,30

2 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m (P -
66)

184,70024,46 4.517,76

3 E4D1D125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta
de pi per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 5 m (P - 69)

151,80035,61 5.405,60
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4 E451ZST1 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
54)

23,300122,16 2.846,33

5 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
53)

9,500115,42 1.096,49

6 E4D15A25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 30 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (P - 67)

54,60014,89 812,99

7 E4D15B25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 35 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (P - 68)

14,90214,60 217,57

8 E4D1EU25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle especial de fusta
per a pilars de secció especifica, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m (P - 70)

55,40084,22 4.665,79

NIVELL 6TOTAL 01.ON.02.02.01.01.01 27.289,83

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA HA01
TITOL 4 (1) ESTRUTURA VERTICAL01
NIVELL 6 NUCLIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 71)

139,60031,15 4.348,54

2 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 72)

212,30039,06 8.292,44

3 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 63)

5.380,0001,53 8.231,40

4 E45218H3 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
55)

11,500103,06 1.185,19

5 E452ZST1 m3 Formigó per a mur, HA-35/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
56)

25,400109,80 2.788,92

NIVELL 6TOTAL 01.ON.02.02.01.01.02 24.846,49

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA HA01
TITOL 4 (1) ESTRUCTURA HORITZONTAL02
NIVELL 6 FORJATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi (P - 75)

1.290,00037,31 48.129,90

2 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 420,40055,47 23.319,59

EUR
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m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist (P - 76)

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 65)

50.204,6001,54 77.315,08

4 E45C18D4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
58)

505,00198,27 49.626,45

NIVELL 6TOTAL 01.ON.02.02.01.02.01 198.391,02

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA HA01
TITOL 4 (1) ESTRUCTURA HORITZONTAL02
NIVELL 6 BIGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4D3D505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 73)

103,40035,58 3.678,97

2 E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una
alçària <= 5 m (P - 74)

25,20050,52 1.273,10

3 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 64)

2.663,0001,48 3.941,24

4 E45318D4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
57)

15,700108,33 1.700,78

5 E45CEVM1 m2 Increment per a realització d'encofrat vist amb tauler de fusta
fenòlic de 10mm, segellant les juntes entre fenòlics amb silicona
per a no perdre lletada, s'inclou tabiques vistes, també matavius,
goteró d'alçada màxima de 1,5 cm, separadors homologats,
acabat lliscat amb la adició de pols de quarç, (4kg/m2), i el
necessari per a deixar la unitat acabada.
 (P - 60)

19,60024,19 474,12

NIVELL 6TOTAL 01.ON.02.02.01.02.02 11.068,21

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA HA01
TITOL 4 (1) ESCALES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 65)

2.438,9161,54 3.755,93

2 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist (P - 77)

145,08273,25 10.627,26

3 E45CA8D4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/F/10/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
(P - 59)

24,662100,58 2.480,50

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.02.02.01.03 16.863,69
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA ESTRUCTURAL02
TITOL 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTOL (1) (1) ESTRUCTURA ACER02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)

804,4021,81 1.455,97

2 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 41)

1.319,0791,83 2.413,91

3 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 42)

417,4501,91 797,33

4 E4425017 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 44)

1.627,2001,91 3.107,95

5 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 μm, per una protecció al foc de Ei30. (P - 134)

18,88043,91 829,02

6 E7D6ZST1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 3100 μm, per una protecció al foc de Ei90. (P - 135)

29,05485,55 2.485,57

CAPÍTOL (1) (1)TOTAL 01.ON.02.02.02 11.089,75

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES CASAL01
NIVELL 6 PART MASSISSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4P11431 ml Subministre i col·locació de pales prefabricades, per façana, en
GRC, (formigó armat amb fibra de vidre, de secció rectangular de
24x10 cm, amb una longitud variable entre els 350 i 500 cm. Les
pales formades per dues peces tindran un encaix en forma de
metja per encaix de les dues peces.
La peça estarà formada per una ànima de poliestirè extruït
recoberta per un 1 cm de GRC. Les pales son de color blanc i
amb textura llisa, especejament segons projecte. 
La fixació dels panells a l'estructura de l'obra es realitzarà per un
sistema mecànic homologat i sense soldadures ´´in situ´´. amb
elements metàl·lics necessaris per a una bona fixació de
l'estructura de suport. 
Inclou la fabricació i el transport de les pales sobre camió a peu
d'obra, acopi del material en cas de ser necesari, i la manipulació
i posterior muntatge dels mateixos.
Inclou resta d'elements necessaris. Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent. (P - 78)

672,17077,37 52.005,79
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2 E441FU01 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent i
galvanitzats en calent, sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller amb la formació de mecanitzacions per ancoratges i
elemensts de suports, col·locat a l'obra amb la p.p. de cargols i/o
soldadura.
 (P - 43)

6.027,2424,16 25.073,33

3 E7C7AI01 ml Subministre i col.locació de làmina visco-elàstica d'alta densitat,
amb tecnología de doble màstic adhesiu, col·locada adherida
sobre tub estructural de façana, de 4mm de gruix amb un pes
mínim de 6,5 kg/m2
 (P - 127)

636,5006,34 4.035,41

4 E83PPC01 m2 Revestiment de façana format per estructura de suport amb
perfils verticals omega d'alumini 60x60 mm fixada mecànicament
al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates
conformades de dimensions segons projecte de pannell multicapa
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, color a escollir per DF, adherides a nucli de poliestirè i
fixades amb fixacions mecaniques ocultes d'acer inoxidable. 
Inclou elements de remat, perfils omega i estructura de suport
dels panells, amb el sellat perimetral del conjunt amb poliuretà
monocomponen del mateix color que el panell.
 (P - 168)

98,313130,83 12.862,29

5 E652UT04 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb placa de ciment portland
amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb
malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft (P - 107)

109,61450,02 5.482,89

6 E652UT05 m2 Formació de sandwich en cel ras inclinat per formació balcó
Planta Primera, realitzat amb de plaques de guix laminat per
exterior format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, placa de ciment portland amb
additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb
malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix,, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft. tot segons
projecte (P - 108)

6,40061,86 395,90

7 E7C9R810 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W,
amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions
mecàniques. (P - 128)

137,52811,05 1.519,68

8 E5Z1FP01 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de
gruix mitjà (P - 85)

7,8408,81 69,07

9 E711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons
UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster
de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 113)

61,35918,69 1.146,80
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10 E8KA1025 m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 203)

39,20036,94 1.448,05

11 EAZ1UU10 m Tapajunts de fusta de alerce de secció rectangular llisa de 100x10
mm, acabat amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 10. (P - 314)

480,0006,37 3.057,60

12 EB32U001 m2 Subministre i col.locació de reixa realitzada per perfils tubulars
perimetrals de 50x50 mm, col.locats cada 60 cm, acabat gelosia
amb perfils en ''z'' de 50x2 mm, acabat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'acabat, color a escollir per D.F., totalment
acabada segons plànols de projecte, comprobació de mides a
obra. (P - 323)

4,200104,22 437,72

13 EAVMUA01 ut Formació de protector solar de 485 mm llarg de pala i de 120 mm
d'amplaria, format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 2
plecs longitudinals, 1 plegat cap a la part inferior i 1 plegat a la
part superior, col.locat amb fixacions mecaniques sobre perfil de
suport en ´´L´´ 30x30 mm i de 2 mm de gruix, fixat amb cargols
mecànics sobre les pales de GRC.
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 311)

1.390,00025,44 35.361,60

14 EB15UV90 ml Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm d'alçada,
formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix, amb una lluna
trempada, i amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat
amb silicona entre ells, i en la part inferior suport inferior realitzat
amb una peça en forma de pinça, i estructura de suport a element
estructural de coberta amb perfil d'acer inoxidable L de 200x100
mm, tot el conjunt amb perfileria d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 316, acabat polit mate, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Passamà superior calibrat amb forma de doble U amb pletines de
50x10 mm, una U per la recepció de la barana, col.ocat amb
silicona i l'altre U per la col.locació d'una llum LED
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

 (P - 322)

51,000404,86 20.647,86

15 EB15UB01 ut PRV-04.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm
d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb
butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 310 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats
amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316,
de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i
junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i

1,0001.645,53 1.645,53

EUR
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indicacions de df comprovació de mides a obra.

 (P - 318)

16 E8KA1026 m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 204)

6,80036,94 251,19

17 E612EM12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD,
R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 94)

293,35030,99 9.090,92

18 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 144)

124,17025,54 3.171,30

19 E81132B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 143)

85,47022,47 1.920,51

20 E83EUT02 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft
 (P - 152)

199,70033,83 6.755,85

21 E83EUT01 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft
 (P - 151)

28,40026,66 757,14

22 E4476122 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 52)

503,2502,34 1.177,61

23 E83KUB01 ml Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm d'ample,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de banc. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 166)

38,000275,55 10.470,90
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24 E8J36UR1 m Subministre i col.locació d'escupidor de façana realitzat amb peça
prefabricada de 30 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb de color
segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10. inclou el
sellat perimetral de la peça prefabricada, amb poliuretà
bicomponent.  (P - 196)

38,00058,13 2.208,94

25 E8J36UR2 m Subministre i col.locació remat vertical de mur de façana realitzat
amb peça prefabricada de 80 a 100 cm d'alçada i 4 cm de gruix,
de color segons projecte, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
inclou el sellat perimetral de la peça prefabricada, amb massilla
per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent.  (P - 197)

38,00084,05 3.193,90

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.01.01 204.187,78

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES CASAL01
NIVELL 6 OBERTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF3AL01 ut FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x255 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x120 cm, i una
tarja inferior fixa de dimensions 52x135 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en
´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de
junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat
amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a
porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat
per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges
de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

32,000297,98 9.535,36

EUR
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Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 242)

2 EAF3AL02 ut FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x200 cm, i una
tarja inferior fixa de dimensions 52x100 cm.

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en
´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de
junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat
amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a
porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat
per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges
de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.

28,000467,84 13.099,52
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Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 243)

3 EAF3AL03 ut FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per una
finestra d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x200 cm, i una
finestra inferior d'una fulla batent oculta, de dimensions 52x100
cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat
per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per
STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols
d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges
de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 244)

40,000686,76 27.470,40

4 EAF3AL04 ut FE.04.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 52x300 cm, formada per un
tancament fix de dimensions 52x300 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en
´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF, col.locat de
junquillos de fusta de alerce de secció rectangular llisa, acabat
amb vernís base aigua (1 capa d'impregnant fungicida amb color
a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa vernís d'acabat) a
porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o brillantor 10.

6,000223,71 1.342,26

EUR
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El tancament estará formada amb fusteria d'alumini RPT,
compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic T-5. Marc d'una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de
29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.
Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 245)

5 EAF3AL05 ut FE.04'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat, color a escollir per DF, de dimensions buit d'obra aproximat
de 52x255 cm, formada per un tancament fix de dimensions
52x255 cm..

El perfil de suport de la tarja fixa estará formada per un perfil en
´´L´´, d'alumini perimetral lacat color segons DF. 

Fins i tot, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes amb
certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat
compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

48,00066,42 3.188,16
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No s'inclou el vidre. (P - 246)

6 EAF7AB01 ut FE.05.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 240x314 cm, formada per
una balconera de dues fulles batents, de fulla oculta, de
dimensions 240x213 cm, i una tarja superior fixa de dimensions
240x100 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 255)

1,0001.647,44 1.647,44

7 EAF7AB10 ut FE.13.- Subministre i col·locació de tancament exterior,
d'estructura mixta d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de
larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate, de dimensions buit
d'obra aproximat de 430x200 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla
tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6

1,0002.269,35 2.269,35

EUR
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de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 260)

8 EAF7AB11 ut FE.14.- Subministre i col·locació de tancament exterior,
d'estructura mixta d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per DF, i perfil estructural de fusta laminada de
larix de 69x90 mm acabat lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida acabat mate , de dimensions buit
d'obra aproximat de 610x200 cm, formada per un tancament fix,
amb muntants verticals i perimetral.

Les tapetes de la fusteria d'alumini RPT, compostes per perfiles
de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla
tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:

1,0003.219,12 3.219,12
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Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 261)

9 EAF7AB04 ut FE.15.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 320x220 cm, formada per
una balconera de dues fulles batents, de fulla no oculta, de
dimensions totals 160x220 cm, i dues tarjes laterals fixes de
dimensions 80x220 cm cada una.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.

1,0001.643,59 1.643,59
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Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 258)

10 EAF7AB05 ut FE.16.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de 275x220 cm, formada per
una balconera d'una fulla batent, de fulla oculta, de dimensions
totals 91x220 cm, i una tarja lateral fixa amb un muntat intermitg,
de dimensions 180x220 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 259)

1,0001.404,74 1.404,74

11 EA1DFU01 ut FF.01.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 625x300 cm,
format per una porta d'entrada de dues fulles batents de
dimensions 183x300 cm, i dues tarjes laterals fixes de 178x300
cm i de 261x300 cm, amb muntants intermitjos, Bastiment
perimetral i muntants en pi laminat 100% de 69X150 mm i fulles
en pi laminat 100% KKK amb muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior

1,00012.932,14 12.932,14
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Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.
 (P - 232)

12 EA1DFU03 ut FF.03.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 190x300 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions
190x300 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm. 
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.
 (P - 234)

1,0004.530,31 4.530,31

13 EC1GVV01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 12 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 329)

206,580122,26 25.256,47

14 EC1GVV02 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 9 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 330)

43,680124,55 5.440,34

15 EC1GVV03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 16 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 331)

52,530126,02 6.619,83

16 EABGMU11 ut FX-01.- Subministre i col·locació de tancament de xapa d'acer
pintat, amb esmalt sintetic, color a escollir per DF, accés cuina i
armari, de dimensions 764x384 cm, format per una porta amb
envidrament, de sortida de cuina, tancament de sala de residus,
amb una porta batent i dues targes fixes, amb envidrament 5+5
mm translucid, els dos tancaments,i dues portes de dues fulles
batents per armaris d'instal.lacions de Cia, de xapa
microperforada, amb targes intermitges i superiors formada amb

1,0003.769,72 3.769,72
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bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, amb clau, acabat esmaltat color escollir
per DF, totalment col·locada i muntada.

 (P - 241)
NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.01.02 123.368,75

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES CASAL01
NIVELL 6 ACABATS EXTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7743271 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112
a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament (P - 116)

117,04314,83 1.735,75

2 E83KRF01 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell
tricapa de 26 mm de gruix de fusta de làrix, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base
d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 158)

20,938160,02 3.350,50

3 E83KRF03 m2 Cel ras horitzontal, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats
de fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de làrix. inclou el tractament autoclau
per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2
Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

 (P - 159)

39,000163,52 6.377,28

4 E83KRL10 ut FF03.- Revestiment de fusteria, amb el folrament de brancals i
dintell de balcó, de dimensions totals 395x434 cm, format per
panells tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix
Europeu) de forma prismàtica inclouen el panell lateral, treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i
adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe ús 4,
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb
base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes

1,0005.313,59 5.313,59
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horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.

 (P - 160)

5 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 187)

86,1705,43 467,90

6 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 185)

85,4704,79 409,40

7 E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació
antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P
- 194)

449,40614,82 6.660,20

8 E7Z10U10 ml Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta
autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre
membranes o barreres de vapor, inclou tots els elements
necessaris per la seva correcte col.locacio. (P - 138)

544,0007,78 4.232,32

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.01.03 28.546,94

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES CASAL02
NIVELL 6 EH1 COBERTA PAVIMENT FLOTANT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 84)

217,3209,80 2.129,74

2 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P -
137)

17,41010,63 185,07

3 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 139) 87,0509,42 820,01

4 E7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P -
117)

651,9604,21 2.744,75

5 E713KD78 m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil
(P - 114)

217,32022,02 4.785,39

6 E7Z3UFX5 ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
140)

87,05012,95 1.127,30

7 E7C2E671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 123)

434,6408,02 3.485,81

8 E9C4PE01 m2 Paviment flotant per coberta ventilada, de peça prefabricada de 217,32050,09 10.885,56
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formigó prefabicada de morter de ciment de dimensions de 50x50
cm, i de 50 mm de gruix, acabat llis antilliscant C3, col·locat amb
junta gran per drenatge, recolçades sobre suports regulables
base amb pendent i d'alçària fins a 300 mm. (P - 217)

9 E5ZDV22G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 20 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,
per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat (P - 91)

87,05018,71 1.628,71

10 E5ZHBDJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

4,00038,91 155,64

11 E8J36UZ1 m Peça de remat de paret de 40 cm d'amplada i 4 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10. (P -
198)

50,00060,40 3.020,00

12 E5Z26U31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 87)

217,32012,86 2.794,74

13 E9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 229)

217,3202,60 565,03

14 E83KUB01 ml Formació de banc de fusta realitzat amb panell tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), de 30 cm d'ample,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable ocultes i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de banc. Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò
dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 166)

4,200275,55 1.157,31

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.02.01 35.485,06

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES CASAL02
NIVELL 6 EH3 COBERTA RAJOLA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6185M1N m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari (P - 99)

11,80029,53 348,45

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 100)

59,0001,24 73,16

3 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment (P - 101)

2,360118,98 280,79

4 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 84)

31,0009,80 303,80
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5 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P -
137)

4,76010,63 50,60

6 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 139) 23,8009,42 224,20

7 E7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P -
117)

93,0004,21 391,53

8 E713KD78 m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil
(P - 114)

31,00022,02 682,62

9 E7Z3UFX5 ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
140)

11,90012,95 154,11

10 E7C2E671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 123)

62,0008,02 497,24

11 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 214)

31,0008,62 267,22

12 E511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color marró i de 28x14
cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 80)

31,00017,62 546,22

13 E5ZD1G0D m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm
d'alçada,  col·locada amb morter de ciment 1:6 (P - 90)

23,8009,01 214,44

14 E5ZHBDJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

1,00038,91 38,91

15 E8K1U001 m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 202)

15,80022,42 354,24

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.02.02 4.427,53

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES CASAL02
NIVELL 6 LL01/03 P1 LLUERNARI RECTANGULAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9S11U10 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, especejament segons projecte, col·locat
amb ancoratges de seguretat. (P - 222)

18,43094,27 1.737,40

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)

1.343,1661,81 2.431,13

3 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 47)

156,1631,77 276,41

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 23

4 E443512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 48)

440,9421,81 798,11

5 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 46)

125,2221,72 215,38

6 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 182)

57,75528,53 1.647,75

7 E56AUU01 m2 Subministrament i col·locació de perfils per lluernari, amb una
secció de 52x150 mm, compostos per mòduls generals de
dimensions segons documentació gràfica de projecte, realitzats
amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.
Estructura autoportant formada per muntants i travessers,
dimensionats per càlcul estàtic a càrrega de vent, càrrega de neu
i pes propi, segons normativa vigent i necessitats específiques de
l'obra. Tots dos amb una superfície vista de 52mm i proveïts de
canals de drenatge i ventilació, units mitjançant topall de
travesser amb juntes de dilatació en ambdós extrems dels
mateixos. Envidrament mitjançant perfil pressor que comprimeix
verticalment el vidre fixant a l'estructura autoportant, permetent
fins 38 mm de gruix. Es podrà utilitzar com a tapeta embellidora
vertical donant com a resultat una superfície exterior d'alumini vist
de 52 mm en trama vertical. Horitzontalment l'envidrament es
realitza mitjançant grapes de fixació cargolades al travesser i
inserides en el perfil intercalaris del vidre de cambra. La nafra de
segellat horitzontal entre els vidres és de 22mm i evita així
l'acumulació d'aigua en el sentit de la caiguda. 
Estanquitat òptima en usar juntes de EPDM en la unió
muntant-travesser mitjançant gomes seccionables o esquadra
vulcanitzada total. Perfils de PVC per trencament de pont tèrmic
de 6, 12 o 30 mm. Sistema d'obertura projectant amb fulla
formada per perfil i marc. Obertura mitjançant actuador elèctric
amb força d'empenta de fins a 400N i carrera ajustable fins
obertura màxima de 40º. Control d'obertura mitjançant polsador o
remot. Possibilitat d'obertura mitjançant actuador manual.
Estanquitat òptima mitjançant triple barrera formada per juntes
d'EPDM. Possibilitat d'incorporació d'elements exteriors a la
façana (lames de protecció solar, para-sols, etc.) mitjançant la
col·locació de l'orsa de subjecció. 
Comprovació de mides a obra. No inclou envidrament. (P - 83)

19,400353,43 6.856,54

8 EC1GVV02 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 9 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 330)

19,400124,55 2.416,27

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.02.03 16.378,99

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES CASAL02
NIVELL 6 COBERTA NITXOS FUSTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E7C29654 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 122)

4,2009,05 38,01

2 E5Z1FP01 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de
gruix mitjà (P - 85)

4,2008,81 37,00

3 E761800A m2 Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida (P - 115)

4,20024,25 101,85

4 E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 141)

4,70031,88 149,84

5 E5Z2FU10 m2 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de
reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de
15 mm de gruix, tallat a mida , col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 88)

4,20024,30 102,06

6 E83KPL10 ut FF03.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF03, de
forma trapezoidal de dimensions aproximades 395 cara exterior,
225 cm cara interior i 100 cm d'ample, realitzat amb tarima de
Larix (Larix europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb
grapes ocultes i cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau per a classe d'us 4, inclou la formació de remat del
paviment del balcó, amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a
l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina
impermeable.
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb
base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i ajustos, 
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 154)

1,0001.358,01 1.358,01

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.01.01.02.04 1.786,77

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES RESIDENCIA TEMPORAL01
NIVELL 6 PART MASSISSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 17CDST01 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0,
Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10
mmx 10mm, i subjecció mecànica amb espigues homologades,
tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar
la superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3
mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les
trobades d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per
tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5

740,71470,57 52.272,19

EUR
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mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de
brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm. (P - 1)

2 17CDST02 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0,
Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10
mmx 10mm, i subjecció mecànica amb espigues homologades,
tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar
la superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3
mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les
trobades d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per
tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de
brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm. (P - 2)

19,29647,46 915,79

3 E612EM12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD,
R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 94)

822,75030,99 25.497,02

4 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 144)

73,18525,54 1.869,14

5 E81132B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 143)

116,29422,47 2.613,13

6 E83EUT02 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft
 (P - 152)

566,83033,83 19.175,86

7 E83EUT01 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft
 (P - 151)

39,28526,66 1.047,34

8 E652UT04 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb placa de ciment portland
amb additius i materials de reomplert, acabada a dues cares amb
malla de fibra de vidre, de 15 mm de gruix, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.032 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft (P - 107)

26,40050,02 1.320,53
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9 E4476122 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 52)

1.037,2502,34 2.427,17

10 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 51)

4.050,0002,16 8.748,00

11 E7C9T8C4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W,
amb revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 129)

27,76016,26 451,38

12 E84HUC01 m2 Cel ras continu de plaques de ciment portland amb additius i
materials de reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra
de vidre, de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
 (P - 175)

74,84052,86 3.956,04

13 E811JDMG m2 Sistema Anti-vandàlic en els dos primers metres de façana,
aplicant en tota la superfície morter armadura orgànic amb malla
de reforç blindada, lliure de ciment de densitat 1,5 g/cm3 segons
DIN 53 217en un gruix de 3 mm, Amb el morter armadura encara
fresc embeure la Malla blindada amb un pes superficial de 490
g/m2 i una resistència a la tensió més gran que 4.000 N / 50mm
segons DIN EN ISO 13.934-1 en condicions normals de clima. (P
- 145)

6,60024,16 159,46

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.01.01 120.453,05

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES RESIDENCIA TEMPORAL01
NIVELL 6 OBERTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF3AL06 ut FE.06.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 240x218 cm,
formada per una finestra de dues fulles batents, la principal
oscilo-batent, dimensions totals 240x108 cm, i una tarja inferior
fixa, de dimensions 240x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,

1,000931,79 931,79

EUR
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accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 247)

2 EAF7AB02 ut FE.07.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x232 cm,
formada per una porta d'una fulla oscilo-batent, de fulla oculta, de
dimensions 100x232 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que

1,000591,62 591,62

EUR
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comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 256)

3 EAF3AL07 ut FE.07'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x88 cm,
formada per un tancament fix de dimensions 100x88 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes
per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc
i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 248)

1,000125,99 125,99

4 EAF3AL08 ut FE.08.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions
100x130 cm.

1,000336,32 336,32

EUR
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La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 249)

5 EAF3AL09 ut FE.08'.- Subministre i col.locació tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x130 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions
100x130 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes
per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc
i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE

1,000149,22 149,22
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segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 250)

6 EAF3AL10 ut FE.09.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x138 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent de dimensions
100x138 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

3,000357,24 1.071,72

EUR
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Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 251)

7 EAF3AL11 ut FE.09'.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x112 cm,
formada per un tancament fix de dimensions 100x112 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, compostes
per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc
i fulla tenen una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29
mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6
de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre.

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

No s'inclou el vidre. (P - 252)

3,000160,61 481,83

8 EAF3AL12 ut FE.10.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 105x240 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions
105x130 cm, i una tarja inferior fixa, de dimensions 105x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda

6,000578,23 3.469,38
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per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 253)

9 EAF3AL13 ut FE.11.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 120x240 cm,
formada per una finestra d'una fulla oscilo-batent, dimensions
120x130 m, i una tarja inferior fixa, de dimensions 120x110 cm.

La finestra estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000

6,000607,01 3.642,06

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 33

CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 254)

10 EAF7AB03 ut FE.12.- Subministre i col·locació de tancament exterior, d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per DF, de
dimensions buit d'obra aproximat de dimensions 100x210 cm,
formada per una balconera d'una fulla oscilo-batent, de fulla
oculta, de dimensions 100x210 cm.

La balconera estará formada amb fusteria d'alumini RPT, amb
frontisses sistema de fulla oculta, compostes per perfiles de
aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen
una profunditat de 60 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és
de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda
per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. 

Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categories aconseguides en banc d'assaigs *:
Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207: 2000
CLASSE 4
Estanqueitat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208: 2000
CLASSE 9A
Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210: 2000
CLASSE C5

Acabat superficial, lacat, efectuat amb un cicle complet que
comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica,
rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols
de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º
C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell
QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat.
Comprovació de mides a obra. 

1,000554,99 554,99
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El acabat de la maneta i les bisagres, serà el mateix color que la
fusteria. No s'inclou el vidre. (P - 257)

11 EA1DFU02 ut FF.02.- Submistre i col·locació de tancament de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 564x300 cm,
format per una porta d'entrada d'una fulla batent de dimensions
110x300 cm, un armari de des fulles batents de 190x300 cm, i
dues tarjes laterals fixes de 110x300 cm i de 138x300 cm, amb
muntants intermitjos, Bastiment perimetral i muntants en pi
laminat 100% de 69X150 mm i fulles en pi laminat 100% amb
muntants i travessers de 69 mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.
 (P - 233)

1,00014.027,60 14.027,60

12 EA1DFU04 u FF.04.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 134x240 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions
134x240 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre.
 (P - 235)

17,0001.302,36 22.140,12

13 EA1DFU05 u FF.05.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 134x210 cm,
format per una balconera de dues fulles batents de dimensions
134x210 cm, Bastiment en pi laminat 100% de 80X68mm i fulles
en pi laminat 100% amb muntants i travessers de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.

6,0001.290,28 7.741,68

EUR
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Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre. (P - 236)

14 EA1DFU06 ut FF.06.- Submistre i col·locació de balconera de fusta amb
envidrament, per una buit d'obra de dimensions 217x240 cm,
format per tres balconeres d'una fulla batent de dimensions de
72x240 cm cada una, Bastiment en pi laminat 100% de
80X68mm i fulles en pi laminat 100% amb muntants i travessers
de 80x68mm.
Ferramenta i perns de doble anclatge, falleba embotida al cantell
amb tres punts de tancament de ferro zincat, 
Dos gomes perimetrals sitema QL-3072 i QL-3097, i escopidor
d'alumini en el marc inferior
Vernís base aigua 1 color estandar (1 capa d'impregnant
fungicida amb color a escollir + 1 capa de vernís fons + 1 capa
vernís d'acabat) a porus obert, amb un nivell de ´´gloss´´ o
brillantor 40.
Maneta d'alumini color a escollir per DF, en finestres i balconeres
practicables i oscil.lobatents..
Tapajunts interior perimetral a la finestra de secció 7X1cms, amb
el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts
vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i
travesser per llum).
No inclou desmuntatge dels elements existents ni el seu
reciclatge que aniran a càrrec de la constructora.
Comprovació de mides a obra. No s'inclou el vidre. (P - 237)

1,0001.946,37 1.946,37

15 EC1GVV01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 12 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 329)

132,506122,26 16.200,18

16 EC1GVV03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 16 mm amb gas argón, i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 331)

16,920126,02 2.132,26

17 E6Z1U001 m Subministrament i col. locació de caixa de persiana prefabricada
termo-acústica, 300x300 mm, composta per casc de poliestirè
expandit i reforçat amb dues fulles perforades d'acer galvanitzat.
inclou testers aïllament laterals de eps o fusta hidrófuga, soports,
tub de suport octogonal amb tots els seus complements, i element
de suport.
muntat segons les instruccions del fabricant, també inclou
segellat, elements de sustentació metálics en cas necessari,
nivellat, aplomat i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació i posada en marxa. (P - 111)

43,20063,87 2.759,18

18 E7C29354 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
recte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 120)

10,0806,53 65,82

19 EAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a
9.5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m2 (P -
310)

93,60068,11 6.375,10

20 EAVZK000 m Guies d'alumini per a persianes enrotllables, col.locat amb 120,0007,17 860,40
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fixacions mecàniques. totalment muntat i en funcionament. (P -
313)

21 E8KA1025 m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 203)

78,49036,94 2.899,42

22 EABGMU10 ut FX-02.- Subministre i col·locació de porta metàl.lica de
dimensions de 142x200 cm de dues fulles batents, formada amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, amb clau, acabat esmaltat color escollir
per DF, totalment col·locada i muntada.

 (P - 240)

1,000405,29 405,29

23 E83KUR01 ut Formació de tapa inferior de registre persiana, dimensiosn
aproximades 150x30 cm, realitzat amb panell tricapa de 26 mm
de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable per
muntatge i desmuntatge, amb tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Remats de fusta de làrix bisellada, Inclou transports necessaris
per a l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 167)

24,000271,72 6.521,28

24 EB15UB02 ut PRV-06.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm
d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb
butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 240 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats
amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316,
de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb perfils i
junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

 (P - 319)

1,0001.069,12 1.069,12

25 EB15UB03 ut PRV-05.- Subministre i col.locació de barana de vidre, de 110 cm
d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de gruix amb
butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb silicona
entre ells, de 134 cm de llarg, passamans i 4 muntants realitzats
amb perfils d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316,
en forma de U de dimensions 50x10 mm, acabat polit mate, fixat
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb
perfils i junquillos col.locat amb silicona.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

 (P - 320)

24,000398,66 9.567,84

26 EAVZ0AD0 u Motor per a persiana, per a un eix de 60 mm de diàmetre,
col·locat (P - 312)

24,000187,94 4.510,56

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.01.02 110.577,14
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) FAÇANES RESIDENCIA TEMPORAL01
NIVELL 6 ACABATS EXTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7743271 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112
a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament (P - 116)

180,75014,83 2.680,52

2 E83KRL12 ut FF05.- Revestiment de fusteria FF05, amb el folrament de
brancals i dintell de balcó, de buit 135x210 cm, i de 70 cm
d'amplada, en la zona de del balcó i de enmarcat amb bracals,
dintell i escupidor de 135x265 cm i de 25 cm, de voladiu, tot el
conjunt realitzat amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 162)

6,0002.025,35 12.152,10

3 E83KRL13 ut FF06.- Revestiment de de fusteria FF06, amb el folrament de
brancals i dintell de balcó a més de 3,00 m d'alçaria, amb panell
tricapa de 26 mm de gruix de fusta de Làrix (Làrix Europeu),
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat classe
ús 4, inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb
tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per
l'exterior per protecció front a la radiació ultravioleta amb base
d'aigua. amb base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop
la fusta es manipuli en obra, per talls i ajustos, 
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 163)

1,0001.991,75 1.991,75

4 E83KRL11 ut FF04.- Revestiment de fusteria FF04, amb el folrament de
brancals i dintell de balcó, de buit 134x240 cm i de 95 cm
d'amplada, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de fusta de
Làrix (Làrix Europeu), treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i adhesiu sobre rastrells de fusta de
pi cuperitzat classe ús 4, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
inclou remats de fusta de làrix bisellada, regruixos en remats de
finalització de panell, formats per tapetes de pi de flandes
horitzontals i lames de làrix. Inclou transports necessaris per a
l'aplicaciò dels tractaments d'acabat hidròfug.

17,0001.819,55 30.932,35
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Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF.
 (P - 161)

5 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 188)

74,8406,20 464,01

6 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 187)

116,2945,43 631,48

7 E7Z10U10 ml Reforç lineal de làmines de vapor, de 75 mm d'ample, amb cinta
autoadhesiva, per proporcionar un sellat hermetic entre
membranes o barreres de vapor, inclou tots els elements
necessaris per la seva correcte col.locacio. (P - 138)

584,8007,78 4.549,74

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.01.03 53.401,95

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 EH2 COBERTA GRAVA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6185M1N m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari (P - 99)

40,71629,53 1.202,34

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 100)

203,5801,24 252,44

3 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment (P - 101)

8,143118,98 968,85

4 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 84)

176,2009,80 1.726,76

5 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P -
137)

15,76010,63 167,53

6 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 139) 78,8009,42 742,30

7 E7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P -
117)

528,6004,21 2.225,41

8 E713KD78 m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil
(P - 114)

176,20022,02 3.879,92

9 E7Z3UFX5 ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
140)

39,40012,95 510,23

10 E7C2E671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell

352,4008,02 2.826,25
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mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 123)

11 E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (P -
79)

176,2004,97 875,71

12 E5ZDV22G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 20 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,
per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat (P - 91)

84,20018,71 1.575,38

13 E5ZHAEP7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 92)

3,00042,31 126,93

14 E8K1U001 m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 202)

71,89022,42 1.611,77

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.01 18.691,82

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 EH3 COBERTA RAJOLA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6185M1N m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari (P - 99)

31,21229,53 921,69

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 100)

156,0601,24 193,51

3 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment (P - 101)

6,243118,98 742,79

4 E5Z15N2D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 84)

74,9009,80 734,02

5 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P -
137)

13,82410,63 146,95

6 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 139) 69,1209,42 651,11

7 E7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P -
117)

224,7004,21 945,99

8 E713KD78 m2 Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7.2 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil
(P - 114)

74,90022,02 1.649,30

9 E7Z3UFX5 ml Reforç lineal de membrana de 50 cm d'amplada, amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
140)

13,66412,95 176,95

10 E7C2E671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica

149,8008,02 1.201,40
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entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 123)

11 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 214)

149,8008,62 1.291,28

12 E511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color marró i de 28x14
cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 80)

149,80017,62 2.639,48

13 E5ZD1G0D m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, de 14 cm
d'alçada,  col·locada amb morter de ciment 1:6 (P - 90)

69,1209,01 622,77

14 E5ZHBDJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

2,00038,91 77,82

15 E8K1U001 m Escopidor de 40 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
marro, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 202)

19,60022,42 439,43

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.02 12.434,49

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 COBERTA NITXOS FUSTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z1FP01 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de
gruix mitjà (P - 85)

27,7608,81 244,57

2 E7C29654 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 122)

27,7609,05 251,23

3 E5Z3D55B m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 60x40 mm de secció,
col·locades cada 30 cm, sobre llistons embeguts a la solera de
formigó i amb fixacions mecàniques (P - 89)

27,76038,48 1.068,20

4 E5Z2FU10 m2 Solera amb placa de ciment portland amb additius i materials de
reomplert, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de
15 mm de gruix, tallat a mida , col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 88)

27,76024,30 674,57

5 E761800A m2 Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i gruix 1.5 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida (P - 115)

27,76024,25 673,18

6 E83KPL11 ut FF04.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF04,
dimensions 134x95 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i
cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó,
amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a
l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina
impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2
capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 155)

17,000651,82 11.080,94

7 E83KPL12 ut FF05.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF05,
dimensions 134x75 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i
cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a

6,000591,97 3.551,82

EUR
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classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó,
amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a
l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina
impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2
capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 156)

8 E83KPL13 ut FF06.- Paviment amb tarima de Làrix de la fusteria FF06,
dimensions 240x95 cm, realitzat amb tarima de Larix (Larix
europeu) de 140x20 mm de secció, fixada amb grapes ocultes i
cargols inox a rastrells de fusta de pi tractat a l'autoclau per a
classe d'us 4. inclou la formació de remat del paviment del balcó,
amb taulell tricapa de làrix.
Inclou rastrell amb pendent 68/45x45 mm de fusta de pi tractat a
l'autoclau i tauler OSB de 15 mm de gruix com a solera per lamina
impermeable.
Inclou tractament autoclau per a classe d'us 3 amb Corpofen i 2
capes de lasur base aigua a la tarima de Larix
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 157)

1,000675,97 675,97

9 E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 141)

107,80031,88 3.436,66

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.03 21.657,14

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 LL02 PB LLUERNARIS POLICARBONAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E55112A1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit
d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 81)

1,000333,08 333,08

2 E55112C1 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit
d'obra de diàmetre 120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 82)

1,000414,49 414,49

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.04 747,57

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 XEMENEIES I SERRALLERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612BR14BQDP m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20,
de 290x140x100 mm ref. 8GERO de la serie Gero
d'ALMACELLES , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 97)

44,60032,28 1.439,69

2 E81132B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 143)

44,60022,47 1.002,16
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3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 187)

44,6005,43 242,18

4 EE41GU10 ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de
gruix color a definir per df, de 120X150 cm i de 50 cm d'alçada,
submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el
cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de
qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment. (P - 362)

1,000319,42 319,42

5 EE41GU11 ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de
gruix color a definir per df, de 150X60 cm i de 50 cm d'alçada,
submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el
cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de
qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment. (P - 363)

3,000287,92 863,76

6 EE41GU12 ut Remat xemeneia xapa galvanitzada i lacada al forn 1,5 mm de
gruix color a definir per df, de 50X50 cm i de 50 cm d'alçada,
submnistre i col·loació de remat, fixació segons instruccions del
fabricant, xapa de separació de tubs finals en la xemeneia, en el
cas que en la mateixa hi hagi de diferents usos, certificat de
qualitat del producte lliurat pel fabricant i instruccions de
manteniment. (P - 364)

1,000209,17 209,17

7 EB14UAA1 ut Subministre i col.locació d'escala de gat per manteniment de
coberta, formada per graons amb rodó massís de ferro de
200x400x15mm col.locats cada 25 cm, fixats mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, iniciant-se a 250cm del
terra. per salvar una alçada total de 2500 mm, més 1000 mm de
barana de protecció. Inclou protecció amb rodó massís de ferro
de 15mm de gruix així com resta d'accessoris i elements
necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i
col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides
a obra. (P - 317)

1,000697,33 697,33

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.05 4.773,71

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 LINEA DE VIDA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 324)

2,00033,49 66,98

2 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat (P - 325)

85,0005,68 482,80

3 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa,
d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1 (P - 327)

14,00073,55 1.029,70

4 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els
dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols

3,000582,71 1.748,13
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d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i
dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN
795/A1 (P - 326)

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.06 3.327,61

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) ENVOLVENT SOBRE RASANT01
TITOL 4 (1) COBERTES RESIDENCIA TEMPORAL02
NIVELL 6 BANCADES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7C29461 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell
encadellat, col·locada sense adherir (P - 121)

94,5006,49 613,31

2 E93616B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
(P - 211)

94,50017,31 1.635,80

NIVELL 6TOTAL 01.ON.03.02.01.02.07 2.249,11

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) PART MASSISSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E65262AY m2 CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard
(A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W (P - 102)

507,82039,15 19.881,15

2 E612EM15 m2 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó
calat, LD, R-20, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 95)

148,92631,03 4.621,17

3 E83E14HB m2 CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft (P - 150)

48,35033,83 1.635,68

4 E83E14GB m2 TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,

97,10231,89 3.096,58
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fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca, (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb paper kraft (P - 149)

5 E652UU10 m2 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix
laminat (tàbic 25+90+48+15+15 +15), amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat amb perfils de muntant CH d'amplària de 90
mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària 90 mm, fixats
mecànicament, aïllament amb plaques semirígides de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, aplacat per
una cara interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de
gruix, i per la cara exterior per tres plaques foc de guix laminat de
15 mm. de gruix, colocat amb fixacions mecàniques, inclosa part
proporcional de juntes acústiques perimetrals, juntes
intumescents, massilla i cinta per a juntes, visos. (P - 109)

10,048108,29 1.088,10

6 E65ZUU01 m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró
guix per plaques hidrofugues del mateix gruix (P - 110)

422,2002,88 1.215,94

7 E652I300 ut Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per
sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la
dels tubs passacables, aixetes, mobiliari i altres elements
incorporats en els tancament segons descripció de projecte. (P -
105)

15,00020,54 308,10

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.01.01 31.846,72

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) OBERTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDUF03 ut PF-02'.- Subministre i col.locació de porta de tancament Sala
Polivalent, dimensions 100x220 cm, formada per una porta d'una
fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i
envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer inoxidable, barra antipànic per la part
interior de la Sala, maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat
AISI 304, 
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 275)

1,0001.023,31 1.023,31

2 EAQFUF06 ut PF-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta,
d'una fulla corredissa de dimensions 155x300 cm, amb estructura
interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb
melamina imitació fusta, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a

1,0001.823,20 1.823,20

EUR
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sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc
de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 295)

3 EAQFUF07 ut PF-07.- Subministre i col.locació de porta pivotant de fusta, d'una
fulla de dimensions 145x300 cm, amb estructura interior de fusta
de pi de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de
fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de
DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb
melamina imitació fusta, ferratges d'acer inoxidable, maneta
exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 296)

1,0002.033,20 2.033,20

4 EAQDUF08 ut PF-09.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de
dimensions 137x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a
escollir, amb una tarja lateral fixa de 17x250 cm acabat lacat
blanc i tarja superior fixa de dimensions 137x50 cm, conjunt
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc,
per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc
perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta
lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, barra antipànic, maneta
exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 276)

1,0001.823,20 1.823,20

5 EAQDUF09 ut PF-08.- Subministre i col.locació de conjunt de portes de
tancament, de dimensions 170x300 cm, formada per una porta de
dues fulles batents de 170x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada
lacada color a escollir, amb tarja superior fixa de dimensions
170x50 cm, fulla realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a
taller, color blanc, per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc
perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta
lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrajada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 277)

1,0001.613,20 1.613,20
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6 EAQFUF13 ut PF-12.- Subministre i col.locació de conjunt de porta corredissa
de fusta i tarja superior, de dimensions 220x300 cm, format per
porta d'una fulla corredissa de dimensions 220x250 cm, de 40
mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb tarja superior fixa
de dimensions 220x50 cm, amb estructura interior de fusta de pi
de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8
mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
lacades color blanc pintat al taller. 
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc
perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color
blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a
sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc
de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 297)

1,0001.928,20 1.928,20

7 EAQDUF11 ut PF-11.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de
dimensions 110x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 110x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a
escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 110x50 cm, fulla
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc,
per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc
perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta
lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 278)

1,0001.061,35 1.061,35

8 EAQDUF12 ut PF-10.- Subministre i col.locació de porta de tancament, de
dimensions 120x300 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 120x250 cm, i un gruix de 40 mm, acabada lacada color a
escollir, amb tarja superior fixa de dimensions 120x50 cm, fulla
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat lacat amb pistola a taller, color blanc,
per les dues cares.
Tarja superior fixa amb vidre laminat 5+5 mm de gruix amb marc
perimetral i llistó de vidre de fusta lacat blanc igual que la porta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta
lacada de color blanc igual que la porta, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, manetes exterior acabat
d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 279)

1,0001.245,10 1.245,10

9 EAQFUF14 ut PF-13.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta, 1,0001.849,45 1.849,45
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d'una fulla de dimensions 220x300 cm, de 40 mm de gruix,
acabada lacada color blanc, amb estructura interior de fusta de pi
de flandes massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de
pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8
mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
amb lacat color blanc pintat al taller, per les dues cares.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color
blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, guia de deslliçament fixada a
sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc
de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau
mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 298)

10 EAQFUF15 ut PF-14.- Subministre i col.locació de porta telescopica corredissa
de fusta, de dues fulles corredisses telescòpiques de dimensions
220x300 cm, amb estructura interior de fusta de pi de flandes
massissa, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de
flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció
d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares
amb un xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i
envernissada igual que la fusteria, regruix del premarc per
adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges
d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 299)

1,0002.044,99 2.044,99

11 EAQFUF16 ut PF-15.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per
l'interior del tàbic, inclou xasis en tàbic, tapetes integrades amb el
revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm, de
40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura
interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-igníguf, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb lacat color blanc pintat al taller. 
Inclou la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color
blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar
en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de
tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 300)

1,000956,35 956,35

12 EAQFUF17 ut PF-16.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per
l'interior del tàbic, inclou xàsis en el tàbic, d'una fulla de

1,000956,35 956,35
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dimensions 95x220 cm, de 40 mm de gruix, acabada lacada color
blanc, amb estructura interior de fusta de pi de flandes massissa,
realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat color
blanc pintat al taller. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacat al talller color
blanc igual que la fusteria, regruix del premarc per adaptar-lo als
diferents gruixos dels revestiments, bastidor de porta per encastar
en interior de guix laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de
tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304, condena interior i opertura
exterior de seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 301)

13 EAQFUF18 ut PF-16'.- Subministre i col.locació de porta de fusta corredissa per
l'interior del tàbic, inclou xàsis en el tàbic, tapetes integrades amb
el revestiment de la pared, d'una fulla de dimensions 85x220 cm,
de 40 mm de gruix, acabada lacada color blanc, amb estructura
interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat xapat de
fusta natural acabat envernissat ignifug igual que la fusteria,
regruix del premarc per adaptar-lo als diferents gruixos dels
revestiments, bastidor de porta per encastar en interior de guix
laminat, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, condena interior i opertura exterior de
seguretat.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 302)

1,0001.087,60 1.087,60

14 EAQDUF19 ut PF-17.- Subministre i col.locació de porta interior de fusta,
enrasada amb el revestiment, de dimensions 98x230 cm, formada
per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm, i un gruix de 40
mm, realitzat amb bastiment interior de fusta de pi de flandes,
aplacat per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm
hidròfug-ignifug, amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una
atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues cares amb un
xapat amb melamina imitació fusta. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb fusta i
envernissada igual que la fusteria, juntes de goma al marc de la
porta, ferratges d'acer inoxidable, joc de manetes acabat d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 280)

1,000877,60 877,60

15 EAQDUF22 ut PV-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta
laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 147x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral,

1,000694,89 694,89
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de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No
inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

 (P - 283)

16 EAQDUF24 ut PV-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta
laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 264x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral,
de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No
inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra. 

 (P - 285)

1,000931,14 931,14

17 EAQDUF20 ut PM-01.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta
laminada de larix, de buit d'obra aproximat de 485x300 cm,
formada per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral,
de secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a
classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el
tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No
inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra.  (P - 281)

2,0003.304,99 6.609,98

18 EAQDUF21 ut PM-02.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta
laminada de larix, de dimensions buit d'obra aproximat de
400x300 cm, formada per un tancament fix, amb muntants
verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, inclou el tractament
autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida
i 2 Capes de tractament per l'exterior per protecció front a la
radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou
el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per
talls i ajustos, 
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No
inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra.  (P - 282)

1,0002.884,99 2.884,99

19 EAQDUF23 ut PM-03.- Subministre i col·locació de tancament interior, de fusta
laminada de larix, buit d'obra aproximat de 346x300 cm, formada
per un tancament fix, amb muntants verticals i perimetral, de
secció de 69x90 mm, inclou el tractament autoclau per a classe
d'ús 3 amb tractament insecticida i fungicida i 2 Capes de
tractament per l'exterior per protecció front a la radiació
ultravioleta amb base d'aigua. amb base d'aigua. inclou el

1,0002.695,99 2.695,99
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tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es manipuli en obra, per talls i
ajustos,
Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls,
deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons
indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat. No
inclou el envidrament.
Comprovació de mides a obra.  (P - 284)

20 EAU1U120 m2 PT-01.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional
format per 8 mòduls de 114x300 cm i 70 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i
aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix,
acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de
12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació
fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport,
mecanismes i elements de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons
projecte. (P - 308)

27,300474,08 12.942,38

21 EAU1U121 m2 PT-02.- Subministre i col.locació de envà mòbil monodireccional
format per 6 mòduls de 115x300 cm i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i
aïllament interior de llana mineral de roca de 40 mm de gruix,
acabat exterior per les dues cares, amb taulell de fusta de DM de
12 mm de gruix, acabat amb un xapat amb melamina imitació
fusta, igual que la resta del aplacat del edifici.
Inclou elements de fixacio al fotjat, elements de suport,
mecanismes i elements de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior, col·locat
Inclou la formació del armari per ocultar els panells, tot segons
projecte. (P - 309)

20,640474,08 9.785,01

22 EQZ3U010 m2 Subministre, transport i muntatge de cabines i mampares
sanitaries construides amb resines fenoliques max compact de 13
mm, color a escollir, muntades sobre perfileria vertical i horitzontal
en alumini acabat color acer inoxidable, amb mecanismes,
bisagres, poms, passadors, peus regulables i cargols d'acer
inoxidable calitat AISI 316 i 304, les estructures es muntarán amb
alçades de 2,05 + 0,15 m. Inclou p.p. de portes batents. tot
segons projecte. (P - 870)

29,820143,05 4.265,75

23 EAQDUF50 ut P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de
dimensions 90x215 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat
per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 287)

8,000469,14 3.753,12

24 EAQDUF51 ut P-02.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de
dimensions 100x215 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 90x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat
per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 

2,000511,14 1.022,28
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Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i
clau.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 288)

25 EAQDUF52 ut P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 80x210 cm, amb xàsis integrat
al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 90x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 289)

1,000511,14 511,14

26 EAQDUF53 ut P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 85x210 cm, amb xàsis integrat
al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 95x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 290)

1,000652,89 652,89

27 EAQDUF54 ut P-05.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 90x210 cm, amb xàsis integrat
al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 100x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 291)

5,000710,64 3.553,20

28 EAQDUF55 ut P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 130x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de
140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior
de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell
de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les
dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 

9,000721,14 6.490,26
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Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 292)

29 EASAEI07 ut P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 45-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una
fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 303)

1,000479,20 479,20

30 EASAEI08 ut P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una
fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

 (P - 304)

2,000544,30 1.088,60

31 EASAEI09 ut P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 90x210 cm, d'una
fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

 (P - 305)

1,000615,70 615,70

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 53

32 EASAEI11 ut P-04rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs
metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 70x155
cm, d'una fulla batent de 70x155 cm, acabada pintada lacada
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.
comprovació de mides a l'obra.

 (P - 307)

1,000347,95 347,95

33 EC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 328)

55,15570,16 3.869,67

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.01.02 83.517,24

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 49)

2.036,8751,89 3.849,69

2 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 μm, per una protecció al foc de Ei30. (P - 134)

8,37743,91 367,83

3 E8985BN0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 184)

44,93011,92 535,57

4 EB15UV10 m Subministre i col.locació de barana de vidre horitzontal i inclinada,
de 110 cm d'alçada, formada per vidre laminar de 10+10 mm de
gruix amb butiral transparent, amb cantells polits, col.locat amb
silicona entre ells, i suport amb montants vertical, col.locada
sobre U d'acer formada previament, amb una tira de neopré, i
sellada amb silicona.
Passamà superior calibrat de fusta de 50 mm de diametre amb
encaix per col.locar sobre el vidre.
Inclou tots els elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

 (P - 321)

34,200141,88 4.852,30

5 EABGFH01 ut PRm4.- Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica
de dimensions 279x287 cm, format per una porta d'una fulla
batent, per una llum de pas de 80x210cm, amb tarja superior i
lateral fixa, amb bastiment d'acer pertimetral i en formació de
marc de porta acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat,

1,0001.048,16 1.048,16
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acabat pintada a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi i 2
d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, Inclou ferramenta
amb 4 frontisses d'acer, joc de manetes d'acer inoxidable de 132
mm en barra calibrada de 20mm de diàmetre amb molla de
recuperació, pany i clau maestrejat, topall d'acer inoxidable,
model a escollir per df, i part proporcional d'accessoris i resta
d'elements necessaris per a deixar completament col.locada i
acabada la partida. Comprovació de mides a obra.Tot segons
plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i normativa
vigent. (P - 238)

6 EABGFH10 ut PRm7.- Subministre i col.locació de passera tècnica de
dimensions 610x75 cm, format per un perfil de suport HEB 200
col.locat a paraments amb placa d'ancoratge col.locat amb
fixacions mecàniques i amb tirant intermitg, perfils en L pertimetral
i perfils intermitjos en T, de 50x50 mm, amb relliga per formació
de paviment de 40 mm de gruix, barana de 77 cm d'alçada, amb
muntants cada 102 cm de distancia, i 5 travessers, 
tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt amb 2 mans de pintura epoxi
i 2 d'esmalt sintètic acabat, color a escollir per df, 
i part proporcional d'accessoris i resta d'elements necessaris per
a deixar completament col.locada i acabada la partida.
Comprovació de mides a obra.Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent. (P - 239)

1,0001.784,85 1.784,85

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.01.03 12.438,40

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) ACABATS INTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81132B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 142)

46,44020,66 959,45

2 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 146)

120,72114,99 1.809,61

3 E82CUP1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), de dimensions 30x90 cm, color a escollir per DF, amb
junta mínima, col·locat a trencajunts, amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent. (P - 148)

64,74051,86 3.357,42

4 E8252333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 147)

151,47025,27 3.827,65

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 189)

544,8244,85 2.642,40

6 E865UU10 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de
16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta amb tractament per
exteriors (P - 176)

182,099116,62 21.236,39
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7 E865UU11 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb portes
batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 177)

214,384147,07 31.529,45

8 E865UU12 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de
16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller
amb pistola, de color blanc, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 178)

19,020106,12 2.018,40

9 E865UU13 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb portes
batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola,
de color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 179)

18,130142,55 2.584,43

10 E894UPM2 m2 Pintat de paraments verticals amb dues mans d'imprimació epoxi i
dues mans d'acabat, color a escollir per DF , acabat brillant o
mate, textura llisa, (rendimient de 0,6 kg/m² cada ma); sobre
paramento interior. (P - 183)

181,59024,34 4.419,90

11 E83KRR10 m2 Revestiment vertical, amb panell tricapa de 26 mm de gruix de
fusta de làrix, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat, inclou remats
de fusta de làrix bisellada i remats formats per tapetes de pi de
flandes horitzontals i lames de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb
base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 164)

8,650148,71 1.286,34

12 E83KRR11 ut Formació de pales en zona lluernari realitzat amb panell tricapa
de 26 mm de gruix de fusta de làrix, reacció al foc B-s3 d0,
treballat al taller, de dimensions 3800x500x69 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques, inclou remats de fusta de làrix bisellada i
remats formats per tapetes de pi de flandes horitzontals i lames
de làrix. 
inclou el tractament autoclau per a classe d'ús 3 amb tractament
insecticida i fungicida i 2 Capes de tractament per l'exterior per
protecció front a la radiació ultravioleta amb base d'aigua. amb
base d'aigua. inclou el tractament ´´in situ´´ un cop la fusta es
manipuli en obra, per talls i ajustos,
Inclou transports necessaris per a l'aplicaciò dels tractaments
d'acabat, tant ignífug com hidròfug.
Tot segons planos de projecte i indicacions de la DF. (P - 165)

6,000936,68 5.620,08

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.01.04 81.291,52

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02
TITOL 4 (1) ACABATS DE PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 15)

341,2001,51 515,21

2 E921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM (P - 209)

102,36027,66 2.831,28

3 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 118)

341,2002,43 829,12

4 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 210)

341,2008,21 2.801,25

5 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada
no adherida (P - 119)

341,2001,36 464,03

6 E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba,
realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de
porus. (P - 212)

341,20029,53 10.075,64

7 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 230)

341,2006,26 2.135,91

8 E7C2E771 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 124)

341,2009,49 3.237,99

9 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 214)

407,6818,62 3.514,21

10 E93A1U12 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 215)

63,59810,23 650,61

11 E7C2P201 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm
de gruix, col·locades no adherides (P - 125)

433,9614,69 2.035,28

12 E9C1143B m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
per a ús interior intens, amb un àrid de fins a 6 mm. (P - 216)

648,81527,08 17.569,91

13 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
228)

648,81510,17 6.598,45

14 E9V2A5RN m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires
davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 (P - 226)

76,80073,07 5.611,78

15 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 227)

76,80025,31 1.943,81

16 E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P -
86)

65,53611,54 756,29

17 E71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de
95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 112)

65,53617,44 1.142,95

18 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 213)

65,5368,56 560,99

19 E9DCU270 m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola
de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de 40x40 cm,

65,53639,65 2.598,50
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color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a junta continua i a l´estesa amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de
DF, CTE i normativa vigent. (P - 219)

20 E9DC1M33 m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola
de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de 60x60 cm,
color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a trencajunts i l'estesa amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent. (P - 218)

63,59847,60 3.027,26

21 ED5154JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 350)

6,000101,51 609,06

22 E9Z5UAA1 m Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir
cantells de paviments ceràmics, de longitud 250 cm, alçària 16
mm, col.locat amb ciment cola. (P - 231)

11,00012,49 137,39

23 E9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
223)

475,50017,08 8.121,54

24 E9UAU020 m Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en
forma de L, de 10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
224)

76,80033,21 2.550,53

25 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
220)

33,0006,28 207,24

26 E9JEG300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, instal·lat
encastat al paviment (P - 221)

11,375324,08 3.686,41

27 E9UAUPR1 m Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable
acabat polit, de 30x30 mm, col.locat de forma invertida, per
col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques. (P - 225)

16,50018,24 300,96

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.02.01 84.513,60

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02
TITOL 4 (1) ACABATS DE SOSTRES - CEL RAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E844A220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de
gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO
11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 169)

274,70055,72 15.306,28

2 E8443260LNUZ m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 173)

314,87837,68 11.864,60
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3 E844UUU1 m2 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref.
P013020004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO de PLACO ,
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 172)

41,60045,08 1.875,33

4 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició
horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura
de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2
m, fixades mecànicament al sostre (P - 174)

44,07551,25 2.258,84

5 E65ZUU01 m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró
guix per plaques hidrofugues del mateix gruix (P - 110)

36,8802,88 106,21

6 E83FUU10 ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides
segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 153)

26,50037,26 987,39

7 E844TR02 ut Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques
standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca
sota pressió, junta màxima de 2 mm, perimetre d'alumini de 3
mm, pintat del mateix color qua la resta del fals sostre, acabat
amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals sostre.
col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del
forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes,
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta
de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès
fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

 (P - 170)

6,000162,57 975,42

8 E652UT01 m2 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix
per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55
mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46
i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada
mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda
acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar.  (P - 106)

15,00037,69 565,35

9 E7C9T8J4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W,
amb revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 130)

397,27514,05 5.581,71

10 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 190)

616,0785,61 3.456,20

11 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 186)

150,0005,78 867,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.01.02.02 43.844,33
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) PART MASSISSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E65264DY m2 CV1.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 104)

143,55058,35 8.376,14

2 E65264AY m2 CV2.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 103)

328,62548,74 16.017,18

3 E65262AY m2 CV3.- Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard
(A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de densitat 66 a 85
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W (P - 102)

351,40039,15 13.757,31

4 E614GPAE m2 CV4.- Paredó recolzat divisori de 7.5 cm de gruix, de totxana de
290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 98)

42,90020,37 873,87

5 E612EM15 m2 CV5 - CV6.- Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó
calat, LD, R-20, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 95)

411,21731,03 12.760,06

6 E83E14HB m2 CV6´.- Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft (P - 150)

15,37633,83 520,17

7 E83E14GB m2 TR1.- Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca, (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >=
1,176 m2.K/W, amb paper kraft (P - 149)

4,20031,89 133,94

8 E652UU10 m2 Formació de divisòria vertical Ei-120 segons projecte de guix
laminat (tàbic 25+90+48+15+15 +15), amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat amb perfils de muntant CH d'amplària de 90
mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària 90 mm, fixats

56,100108,29 6.075,07
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mecànicament, aïllament amb plaques semirígides de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, aplacat per
una cara interior per una placa foc de guix laminat de 25 mm de
gruix, i per la cara exterior per tres plaques foc de guix laminat de
15 mm. de gruix, colocat amb fixacions mecàniques, inclosa part
proporcional de juntes acústiques perimetrals, juntes
intumescents, massilla i cinta per a juntes, visos. (P - 109)

9 E65ZUU01 m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró
guix per plaques hidrofugues del mateix gruix (P - 110)

420,8892,88 1.212,16

10 E652I300 ut Increment per conjunt de sistemes de fixació especials per
sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la
dels tubs passacables, aixetes, mobiliari i altres elements
incorporats en els tancament segons descripció de projecte. (P -
105)

45,00020,54 924,30

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.01.01 60.650,20

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) OBERTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQAUF01 ut PF-01.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als
habitatges de dimensions totals 90x230 cm, formada per una
porta d'una fulla batent de 80x210 cm, i un gruix de 50 mm, amb
una tarja superior fixa de 80x20 cm, realitzat tot el conjunt amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat, per les dues cares, lacat amb pistola realitzat a taller,
col.locació del marc vertical del conjunt enrasat amb el
revestiment aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix
color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix color, juntes de goma al marc de la
porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer inoxidable mat AISI 304,
ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de seguretat (pany
electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304,

Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 264)

13,000944,56 12.279,28

2 EAQAUF02 ut PF-02.- Subministre i col.locació de porta blindada d'accés als
habitatges adaptat, de dimensions totals 100x230 cm, formada
per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i un gruix de 50
mm, amb una tarja superior fixa de 90x20 cm, realitzat tot el
conjunt amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat
per les dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug,
amb aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació
acústica de 30 dB, acabat per les dues cares, lacat amb pistola
realitzat a taller, col.locació del marc vertical del conjunt enrasat
amb el revestiment aplacat del passadis.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 235 x 50mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm lacada del mateix
color que la fusteria, folrat de parets enrasades amb la carpinteria
amb fusta lacada del mateix color, juntes de goma al marc de la
porta, espiell òptic, tirador exterior d'acer inoxidable mat AISI 304,
ferratges d'acer inoxidable, pany exterior de seguretat (pany
electronic), maneta interior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304,

2,000970,81 1.941,62
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Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 265)

3 EAQFUF04 ut PF-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta,
d'una fulla corredissa de dimensions 144x300 cm, amb estructura
interior de fusta de pi de flandes massissa, realitzat amb
bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues
cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament
acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB,
acabat per les dues cares amb un xapat amb melamina imitació
fusta.
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 300 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm xapada amb
acabat xapat amb melamina imitació fusta, regruix del premarc
per adaptar-lo als diferents gruixos dels revestiments, guia de
deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el cel ras, ferratges
d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer inoxidable mat AISI 304,
pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

 (P - 294)

1,0001.403,20 1.403,20

4 EAQDUF25 ut PF-04.- Subministre i col·locació de porta corredissa interior, de
fusta laminada de larix, buit d'obra aproximat de 168x300 cm,
porta d'una fulla corredissa formada per un tancament fix, amb
muntants verticals i perimetral, de secció de 69x90 mm, acabat
lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida acabat mate.
Inclou la guia de deslliçament fixada a sostre i enrasada amb el
cel ras, ferratges d'acer inoxidable, joc de tiradors d'acer
inoxidable mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
No inclou el envidrament. (P - 286)

1,0001.244,65 1.244,65

5 EAM1UV01 ut PV-01.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament
recepció dels Allotjaments, de dimensions totals 200x190 cm,
format per un tancament fix de vidre 6+6 mm, de 200x140 cm,
col.locat amb silicona, sobre estructura oculta de perfils en U
d'acer inoxidable, i tancament interior amb reixa anti - intrusió
d'acer lacat, color a escollir per DF, amb torn motoritzat amb clau
interior recepció.
Inclou la formació de taulell de recepció amb fusta massisa de
mateix color i to que el revestiment de la pared, acabat
envernissat ignifug, 
Inclou, la col.locació de estructures de suport, premarcs,
ferratges, guies de guiatge de la persiana i tots els elements
necessaris.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 263)

1,000720,53 720,53

6 EAQDUF50 ut P-01.- Subministre i col.locació de porta de fusta acabat lacat, de
dimensions 90x215 cm, formada per una porta d'una fulla batent
de 80x210 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment
interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb
taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic
interior per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat
per les dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
juntes de goma al marc de la porta, ferratges d'acer inoxidable,
maneta exterior acabat d'acer inoxidable mat AISI 304, pany i

5,000469,14 2.345,70
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clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 287)

7 EAQDUF52 ut P-03.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 80x210 cm, amb xàsis integrat
al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 90x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 289)

21,000511,14 10.733,94

8 EAQDUF53 ut P-04.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 85x210 cm, amb xàsis integrat
al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de 95x215
cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior de fusta
de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell de DM de
8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior per
l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les dues
cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 290)

1,000652,89 652,89

9 EAQDUF55 ut P-06.- Subministre i col.locació de porta corredissa de fusta
acabat lacat, per un forat de porta 130x210 cm, amb xàsis
integrat al tàbic, formada per una porta d'una fulla corredissa de
140x215 cm, i un gruix de 40 mm, realitzat amb bastiment interior
de fusta de pi de flandes, aplacat per les dues cares amb taulell
de DM de 8 mm hidròfug-ignífug, amb aïllament acústic interior
per l'obtenció d'una atenuació acústica de 30 dB, acabat per les
dues cares amb lacat amb pistona a taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc
de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 292)

8,000721,14 5.769,12

10 EAQDUF56 ut P-07.- Subministre i col.locació de conjunt de portes corredisses
de fusta acabat lacat, per un forat de porta 166x210 cm, amb dos
xàsis integrats al tàbic, formada per dues portes d'una fulla
corredissa de 93x215 cm cada una, i un gruix de 40 mm, realitzat
amb bastiment interior de fusta de pi de flandes, aplacat per les
dues cares amb taulell de DM de 8 mm hidròfug-ignifug, amb
aïllament acústic interior per l'obtenció d'una atenuació acústica
de 30 dB, acabat per les dues cares amb lacat amb pistona a
taller de color blanc. 
Inclou, la col.locació de premarcs de fusta de pi de 220 x 40mm,
folrat de premarcs amb cèrcols de fusta de dm acabat lacat blanc,
xàsis amb estructura integrada al tàbic, juntes de goma al marc

8,000924,85 7.398,80
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de la porta, ferratges d'acer inoxidable, tirador d'acer inoxidable
mat AISI 304, pany i clau mestrejada.
Totalment acabada i muntada en obra segons plànols de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.
 (P - 293)

11 EASAEI07 ut P-01rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 45-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una
fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 303)

3,000479,20 1.437,60

12 EASAEI08 ut P-01'rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 80x210 cm, d'una
fulla batent de 80x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

 (P - 304)

1,000544,30 544,30

13 EASAEI09 ut P-02rf.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 90x210 cm, d'una
fulla batent de 90x210 cm, acabada pintada lacada color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug; premarc
d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc obert de xapa
d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; joc de manetes acer inoxidable, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

 (P - 305)

2,000615,70 1.231,40

14 EASAEI10 ut P-03rf.- Subministre i col.locació de conjunt de porta tallafocs
metal·lica batent, homologada ei2 60-c5, per un pas de 160x210
cm, de dues fulles batents de 160x210 cm, acabada pintada

3,000796,30 2.388,90
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lacada color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug; premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; marc
obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades
amb fixacions mecàniques; joc de manetes acer inoxidable,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.
comprovació de mides a l'obra.

 (P - 306)

15 EC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 328)

19,04070,16 1.335,85

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.01.02 51.427,78

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB12U010 m Subministre i col.locació de barana inclinada escala d'acer
galvanitzat, de 100 cm, acabat amb esmalt sintetic color a escollir
DF, formada per un travesser superior i inferior formada per una
pletina de 50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades cada
10 cm, col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer
galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de
soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles.
Inclou resta d'accessoris i elements necessaris per la correcta
col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant
i dues d'acabat. Tot segons detalls de projecte, deixant la fusteria
perfectament acabada i col·locada. (P - 315)

40,100129,96 5.211,40

2 EB12U011 m Subministre i col.locació de barana escala d'acer galvanitzat, de
100 cm, acabat amb esmalt sintetic color a escollir DF, formada
per un travesser superior i inferior formada per una pletina de
50x10 mm, amb brendoles de 10 mm, separades cada 10 cm,
col.locat amb fixacions mecaniques. Tot el conjunt d'acer
galvanitzat, treballat en taller i col.locació a obra amb el minim de
soldadures, si cal realitzar aquestes es necesari protegirles.
Inclou resta d'accessoris i elements necessaris per la correcta
col·locació així com el pintat amb dues capes de pintura fosfatant
i dues d'acabat. Tot segons detalls de projecte, deixant la fusteria
perfectament acabada i col·locada. (P - 316)

26,140122,61 3.205,03

3 E7CPA500 m2 Panell absorbent prefabricat de plancha perforada prelacada i
llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell
de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col·locació, tot el
conjunt acabat pintat color a escollir per DF. Inclou la formació de
portes batents segons projecte. (P - 131)

63,250181,05 11.451,41

4 E7CPUA01 ut Subministre i col.locació de porta amb realitzat amb el mateix
panell absorbent, plancha perforada prelacada i llana de roca
amb vel protector interior, de 50 mm gruix, de dimensions de pas
de 90x210 cm, amb material auxiliar de col·locació, tot el conjunt
acabat pintat color a escollir per DF.segons projecte. (P - 133)

1,000715,18 715,18
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5 E443J13D kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades
per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 50)

726,2501,94 1.408,93

6 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 182)

24,90028,53 710,40

7 E8N9SJ1G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,
per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 208)

46,00019,07 877,22

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.01.03 23.579,57

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01
TITOL 4 (1) ACABATS INTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81132B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 142)

55,20020,66 1.140,43

2 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 146)

670,95914,99 10.057,68

3 E82CUP1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN
14411), de dimensions 30x90 cm, color a escollir per DF, amb
junta mínima, col·locat a trencajunts, amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent. (P - 148)

272,88051,86 14.151,56

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 189)

2.124,7764,85 10.305,16

5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 185)

55,2004,79 264,41

6 E865UU11 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb portes
batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 177)

114,839147,07 16.889,37

7 E865UU10 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de
16 mm de gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de melamina imitació fusta, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta amb tractament per
exteriors (P - 176)

32,085116,62 3.741,75

8 E865UU13 m2 Subministre i col.locació de revestiment vertical, a més de 3,00 m
d'alçària, amb panells fixes i panells amb registres, amb portes
batents, de dimensions i especejament segons projecte, realitzat
amb tauler de partícules de fusta aglomerades DM de 16 mm de
gruix , reacció al foc B-s2, d0, acabat lacat en taller amb pistola,
de color blanc, treballat al taller, col·locat amb fixacions

11,730142,55 1.672,11
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mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 179)
TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.01.04 58.222,47

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02
TITOL 4 (1) ACABATS DE PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 15)

92,6001,51 139,83

2 E921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM (P - 209)

27,78027,66 768,39

3 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 118)

92,6002,43 225,02

4 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 210)

92,6008,21 760,25

5 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada
no adherida (P - 119)

92,6001,36 125,94

6 E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba,
realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de
porus. (P - 212)

92,60029,53 2.734,48

7 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 230)

92,6006,26 579,68

8 E7C2E771 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 124)

92,6009,49 878,77

9 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 214)

248,4038,62 2.141,23

10 E93A1U12 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 215)

143,64010,23 1.469,44

11 E7C2P201 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm
de gruix, col·locades no adherides (P - 125)

707,8664,69 3.319,89

12 E9C1143B m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, amb peça de 40x40 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
per a ús interior intens, amb un àrid de fins a 6 mm. (P - 216)

532,59827,08 14.422,75

13 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
228)

532,59810,17 5.416,52

14 E9V2A5RN m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires
davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 (P - 226)

132,00073,07 9.645,24

15 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 227)

132,00025,31 3.340,92

16 E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i

37,44311,54 432,09
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5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P -
86)

17 E71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de
95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 112)

37,44317,44 653,01

18 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 (P - 213)

37,4438,56 320,51

19 E9DCU270 m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola
de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de 40x40 cm,
color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a junta continua i a l´estesa amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de
DF, CTE i normativa vigent. (P - 219)

37,44339,65 1.484,61

20 E9DC1M33 m2 Subministre i col·locació de paviment interior antilliscant de rajola
de gres porcel·lànic premsat de forma quadrada de 60x60 cm,
color a escollir per DF, classe 3 (segons CTE DBSU), amb junta
mínima, col·locat a trencajunts i l'estesa amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot segons plànols i detalls de projecte, indicacions de DF, CTE i
normativa vigent. (P - 218)

143,64047,60 6.837,26

21 ED5154JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 350)

4,000101,51 406,04

22 E9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
223)

796,95017,08 13.611,91

23 E9Z5UAA1 m Subministre i col.locació de perfil especial d'alumini,per a protegir
cantells de paviments ceràmics, de longitud 250 cm, alçària 16
mm, col.locat amb ciment cola. (P - 231)

61,85012,49 772,51

24 E9UAU020 m Sòcol d'entornpeu per escala realitzat amb sòcol d'alumini en
forma de L, de 10 cm d'alçària, tallat a l'escaire, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
224)

132,00033,21 4.383,72

25 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
220)

10,0006,28 62,80

26 E9JEG300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, instal·lat
encastat al paviment (P - 221)

2,250324,08 729,18

27 E9UAUPR1 m Subminitre i col.locació de perfil de remat L d'acer inoxidable
acabat polit, de 30x30 mm, col.locat de forma invertida, per
col.locar el pelfut enbegut amb fixacions mecàniques. (P - 225)

6,50018,24 118,56

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.02.01 75.780,55

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS04
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02
TITOL 4 (1) ACABATS DE SOSTRES - CEL RAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E844A220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de
gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO
11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 169)

42,50055,72 2.368,10

2 E8443260LNUZ m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 173)

303,71037,68 11.443,79

3 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició
horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura
de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2
m, fixades mecànicament al sostre (P - 174)

8,16551,25 418,46

4 E65ZUU01 m2 Increment de preu per sustitució de plaques estandar de cartró
guix per plaques hidrofugues del mateix gruix (P - 110)

129,9202,88 374,17

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 190)

346,2105,61 1.942,24

6 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 186)

150,0005,78 867,00

7 E844TR02 ut Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques
standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons
projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca
sota pressió, junta màxima de 2 mm, perimetre d'alumini de 3
mm, pintat del mateix color qua la resta del fals sostre, acabat
amb la mateixa placa acústica continua de la resta del fals sostre.
col.locat sobre estructura metàlica d'acer galvanitzat suspesa del
forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes,
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta
de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès
fins  deixart totalment enllestit per a pintar. 

 (P - 170)

6,000162,57 975,42

8 E652UT01 m2 Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix
per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55
mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46
i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada
mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda
acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar.  (P - 106)

25,00037,69 942,25

9 E7C9T8J4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W,
amb revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 130)

86,03014,05 1.208,72

10 E844TR10 ut Formació de registre estanc de 60x60 cm en cel ras amb plaques
standard per a revestir de 12,5 mm de gruix de mides segons

15,000197,24 2.958,60
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projecte, amb cadena de seguretat, obertura per gravetat, tanca
sota pressió, junta amb goma per estanquïtat del conjunt,
perimetre d'alumini de 3 mm, pintat del mateix color qua la resta
del fals sostre, acabat amb la mateixa placa acústica continua de
la resta del fals sostre. col.locat sobre estructura metàlica d'acer
galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de
cargols, tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de
cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit
per a pintar. 

 (P - 171)
TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.04.02.02.02 23.498,75

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) ESCOMESA ELECTRICA BT S. PRINCIPAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11CDU2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en
càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 527)

1,000539,38 539,38

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre
80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial,
col·locat superficialment (P - 540)

1,000535,65 535,65

3 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM (P - 656)

1,000863,79 863,79

4 EG2C3E42 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
(P - 549)

2,00050,37 100,74

5 EG3121C6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 560)

12,00013,60 163,20

6 EG3121A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 558)

4,0008,12 32,48

7 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 686)

1,00025,99 25,99

8 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -

1,00040,16 40,16
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687)

9 EG43E132 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base
de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 630)

3,00034,58 103,74

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.01 2.405,13

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) ESCOMESA ELECTRICA BT S. SOCORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1167U2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 100 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en
càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 525)

1,000414,79 414,79

2 EG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent
fins a 30 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P)
de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 539)

1,000356,19 356,19

3 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232,
RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P -
655)

1,000639,06 639,06

4 EG2C3E42 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
(P - 549)

2,00050,37 100,74

5 EG315686 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 577)

3,00018,71 56,13

6 EG312182 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 556)

4,0005,66 22,64

7 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 686)

1,00025,99 25,99

8 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
687)

1,00040,16 40,16

9 EG43A132 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base
de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 629)

3,00033,46 100,38

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.02 1.756,08

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
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CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) LINIES GENERALS, ALIMENTACIÓ A SUBQUADRES I CANALI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG3121C6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 560)

55,00013,60 748,00

2 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 575)

60,00024,56 1.473,60

3 EG312686 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 574)

39,00015,33 597,87

4 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 571)

60,0005,52 331,20

5 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 568)

90,0002,52 226,80

6 EG315686 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 577)

15,00018,71 280,65

7 EG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 564)

48,0004,47 214,56

8 EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment (P - 582)

260,0007,77 2.020,20

9 EG2DE8D7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
552)

13,00018,56 241,28

10 EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
553)

105,00021,32 2.238,60

11 EG2DE8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
554)

91,00023,59 2.146,69

12 EG2DE8H7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
555)

18,00032,72 588,96

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.03 11.108,41

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
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CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 BATERIA REACTIVA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGB1JSS1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de 35,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb filtre d'harmonics i condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.
(P - 682)

1,0002.916,17 2.916,17

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.01 2.916,17

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 SAI TRIFASIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGC7JSS1 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos
(PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%,
factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al
100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports
RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries
de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant,
col·locat. (P - 684)

1,0005.398,03 5.398,03

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.02 5.398,03

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO BT-QGC P+S03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU001 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 537)

3,0001.047,12 3.141,36

2 EG41JBSQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250
A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb

1,000993,67 993,67
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protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment (P - 616)

3 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1
(35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes
trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa
transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment (P -
640)

1,000658,80 658,80

4 EG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 636)

1,000353,42 353,42

5 EG48JSS1 u Inversor de xarxa manual-automatica amb accionament remot de
40 a 125 A, dissenyats
específicament per a subministraments de socors o grups
electrògens de fins a 90 kVA.
(12 V. DC, 24/48 VDC i 230 VAC +/- 30%).
• Configuració per potenciòmetres i microinterruptor.
• Entrades / sortides programables per gestionar fàcilment
aplicacions específiques (desllastament, tests ...).
• Configuració de paràmetres per a un cicle d'operació
perfectament adaptat a les necessitats.
• Retorn a la posició 0 sense alimentació (tret), protegint les
càrregues en cas de font de
alimentació inestable.
• Detectors de tensio i proteccio del cablejat intern. Muntatge en
perfil DIN. (P - 638)

1,0001.278,49 1.278,49

6 EG5CJSS1 u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 -
Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat
interior, col·locat. (P - 661)

4,000512,84 2.051,36

7 EG5AEA22 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
200/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 660)

4,00044,52 178,08

8 EG5A8222 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
50/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 657)

6,00025,12 150,72

9 EG5AB822 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
100/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 659)

3,00031,02 93,06

10 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

2,00039,99 79,98

11 EG415F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 600)

16,00043,37 693,92

12 EG415F9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 601)

23,00043,93 1.010,39

13 EG415F9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat

2,00044,98 89,96
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en perfil DIN (P - 602)

14 EG415FJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 608)

1,00099,14 99,14

15 EG415FJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 604)

1,00078,93 78,93

16 EG415FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 605)

5,00080,07 400,35

17 EG415FJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 606)

6,00082,24 493,44

18 EG41D5PL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 611)

1,000329,02 329,02

19 EG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 612)

1,000340,94 340,94

20 EG41E4QN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125
A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 614)

1,000401,53 401,53

21 EG4ZU010 u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic
magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al
relè diferencial, col·locada (P - 654)

5,000162,73 813,65

22 EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 643)

12,00054,45 653,40

23 EG49U025 u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal
i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut,
amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat (P - 642)

1,000398,78 398,78

24 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A
(9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a
4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el
toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en
carril DIN normalitzat, col·locat (P - 628)

3,000213,24 639,72

25 EG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de
0.3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat
nominal i subjectat amb cargols (P - 646)

3,000136,13 408,39

26 EG426BJK u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat

2,000340,43 680,86
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0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 623)

27 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

5,000135,39 676,95

28 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

8,000167,68 1.341,44

29 EG42539H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 619)

2,000133,63 267,26

30 EG426CJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 625)

8,000258,48 2.067,84

31 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 620)

1,000194,76 194,76

32 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

9,00043,46 391,14

33 EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
651)

20,00012,31 246,20

34 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16
mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

5,00011,81 59,05

35 EG4W11A0 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de
secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 649)

15,00011,02 165,30

36 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

45,00010,80 486,00

37 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

109,00010,64 1.159,76

38 EG4W11D0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70
mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
652)

4,00023,97 95,88

39 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

2,0006,00 12,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.03 23.674,94

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 76

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO PLANTA PRIMERA QP104

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU001 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 537)

3,0001.047,12 3.141,36

2 EG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 612)

1,000340,94 340,94

3 EG4ZU010 u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic
magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al
relè diferencial, col·locada (P - 654)

1,000162,73 162,73

4 EG48JSS2 u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 639)

1,000239,49 239,49

5 EG482325 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 635)

1,000279,06 279,06

6 EG5CJSS1 u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 -
Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat
interior, col·locat. (P - 661)

1,000512,84 512,84

7 EG5A9222 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
60/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 658)

3,00025,24 75,72

8 EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 643)

14,00054,45 762,30

9 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

3,00039,99 119,97

10 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

17,00038,01 646,17

11 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

18,00038,50 693,00

12 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 594)

1,00068,03 68,03
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13 EG415FJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 608)

3,00099,14 297,42

14 EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 598)

1,000182,27 182,27

15 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

7,000135,39 947,73

16 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

6,000167,68 1.006,08

17 EG42539H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 619)

7,000133,63 935,41

18 EG42JCKK u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial,
de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 627)

1,000235,42 235,42

19 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

3,00043,46 130,38

20 EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
651)

10,00012,31 123,10

21 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16
mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

4,00011,81 47,24

22 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

33,00010,80 356,40

23 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

87,00010,64 925,68

24 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

1,0006,00 6,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.04 12.234,74

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
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CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO CUINA CASAL QCO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU001 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 537)

3,0001.047,12 3.141,36

2 EG41D5RL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 613)

1,000345,62 345,62

3 EG4ZU010 u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic
magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al
relè diferencial, col·locada (P - 654)

1,000162,73 162,73

4 EG48JSS2 u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 639)

1,000239,49 239,49

5 EG482325 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 635)

1,000279,06 279,06

6 EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 643)

1,00054,45 54,45

7 EG49U025 u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal
i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut,
amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat (P - 642)

2,000398,78 797,56

8 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

1,00039,99 39,99

9 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

4,00038,01 152,04

10 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

15,00038,50 577,50

11 EG415D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 593)

2,00039,99 79,98

12 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 594)

1,00068,03 68,03

13 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons

1,00071,05 71,05
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UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 596)

14 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 597)

1,00089,60 89,60

15 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

5,000135,39 676,95

16 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

2,000167,68 335,36

17 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 620)

2,000194,76 389,52

18 EG4253JK u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 621)

2,000256,64 513,28

19 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

5,00043,46 217,30

20 EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
651)

5,00012,31 61,55

21 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16
mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

5,00011,81 59,05

22 EG4W11A0 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de
secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 649)

12,00011,02 132,24

23 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

65,00010,64 691,60

24 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

1,0006,00 6,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.05 9.181,31

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO INFORMATICA QIF06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EG1AU008 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils,
marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat (P - 538)

1,000344,09 344,09

2 EG4ZJSS3 u Repartidor modular 4P 50A col·locada (P - 653) 2,00060,30 120,60

3 EG47434E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 633)

1,00039,48 39,48

4 EG47232F u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió (P - 632)

1,00035,64 35,64

5 EG48JSS2 u Protector per a sobretensions permanets/transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 639)

2,000239,49 478,98

6 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

4,00038,01 152,04

7 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

4,00038,50 154,00

8 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

2,000135,39 270,78

9 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

2,000167,68 335,36

10 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

2,00043,46 86,92

11 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

10,00010,80 108,00

12 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

24,00010,64 255,36

13 EG3B1102 m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 585)

1,0003,96 3,96

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.06 2.385,21
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO TELECOMUNICACIONS QRT107

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU008 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils,
marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat (P - 538)

1,000344,09 344,09

2 EG4ZJSS3 u Repartidor modular 4P 50A col·locada (P - 653) 1,00060,30 60,30

3 EG4723 u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió (P - 524)

1,00035,64 35,64

4 EG48B21C u Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 637)

1,00063,19 63,19

5 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

1,00039,99 39,99

6 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

1,00038,01 38,01

7 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

3,00038,50 115,50

8 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

3,000167,68 503,04

9 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

1,00043,46 43,46

10 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

4,00010,80 43,20

11 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

15,00010,64 159,60

12 EG3B1102 m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 585)

1,0003,96 3,96

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.07 1.449,98
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 CAIXA DE PULSACIÓ D'ENLLUMENAT PL. BAIXA SEGONS ES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AJSS4 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm,
col·locat (P - 535)

1,000209,28 209,28

2 EG64JSS1 u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou
petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant. (P - 678)

15,00028,33 424,95

3 EG4RJSS1 u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de
230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions
de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent,
instal·lat (P - 645)

15,00048,96 734,40

4 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

1,00043,46 43,46

5 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

26,00010,64 276,64

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.08 1.688,73

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA04
NIVELL 6 CAIXA DE PULSACIÓ D'ENLLUMENAT PL. 1 SEGONS ESQUEM09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AJSS4 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm,
col·locat (P - 535)

1,000209,28 209,28

2 EG64JSS1 u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou
petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant. (P - 678)

15,00028,33 424,95

3 EG4RJSS1 u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de
230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions
de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent,
instal·lat (P - 645)

15,00048,96 734,40

4 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -

1,00043,46 43,46

EUR
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631)

5 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

26,00010,64 276,64

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.01.01.04.09 1.688,73

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH22JSS1 u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70
mm,31W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 4000k i
equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. (P - 700)

116,000107,36 12.453,76

2 EH22JSS2 u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70
mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 3000k i
equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. (P - 701)

25,000107,36 2.684,00

3 EH22JSS3 u Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP20/IK06,
temperatura de color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció
IP20. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V
100W tipus driver LED a tensió constant. Classe d'aïllament II,
perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en extrusió
d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de
policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona
posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. (P - 702)

19,00090,38 1.717,22

4 EH22JSS4 u Tira continua led per a encastar,5mt 93W,7510 lm,IP65/IK06,
temperatura de color blanc càlid 3000k, amb un grau de protecció
IP65. Classe d'aïllament III. Incloent equip ACC. DRIVER 24V
100W tipus driver LED a tensió constant. Classe d'aïllament II,
perfil buit de 6mm d'ample i 2 mt de longitud,fabricat en extrusió
d'alumini anoditzat i difusor opal fabricat en extrusió de
policarbonat subministrat en 2m equipat amb enganxalls amb
perfil d'alumini anterior.
Subministre en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona
posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. (P - 703)

13,000103,61 1.346,93

5 EH12JSS1 u Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90
mm,840/4000k,3800lm, amb cos principal fabricat en policarbonat
reforçat resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer
inoxidable per a un ajust precís entre el cos principal i difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior
mitjançant premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox.
inclosos en subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment (P -
693)

7,00069,06 483,42

6 EH12JSS2 u Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb
cos principal fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural

3,00030,84 92,52
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Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 (P - 694)

7 EH12JSS3 u Lluminaria decorativa led,47W, 11407x109x80 mm, color
830/3000k,5700lm,munt.superf.pared.
Tipus de muntatge: muntatge en superfície del sostre, muntatge
en paret
Classe de protecció: IP 40
Classe de protecció: I
Llum: LED
tensio: 220-240v/ 50-60 Hz.
Dimensions: L 1140, B 109, H 80
Color: alumini
Armadura d'alumini pintada. Difusor de plàstic opal brillant
llum brillant que actua a les línies de l’el·lipse. (P - 695)

8,000136,65 1.093,20

8 EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 705)

28,00039,12 1.095,36

9 EH1LJSS1 u Llumenera decorativa Tubular LED suspesa a sostre,pot.llum
29W,2750 lm, IP20, Clase 1.
Temperatura de color estable de 4000º K (neutral white)
optimitzada
Reflector fabricat en alumini d'alta puresa i vidre temperat de
protecció amb un angle d'obertura de 24º.
Font de llum LED de 25 W amb una reproducció cromàtica del
85% i una dispersió cromàtica de 3 SMCD.
Flux lluminós de 2750 Lm,amb un rendiment lluminós de 94,8 Lm
/ W.
Vida útil de la lluminària és de 50000h (establerta a un flux
lluminós límit del 70%). 
Equipada amb un equip auxiliar electrònic ON / OF.
Tensió de xarxa: 220-240V; 50/60 Hz. (P - 699)

18,000179,31 3.227,58

10 EH61RC79 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 706)

26,00094,25 2.450,50

11 EH61RC7A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 707)

17,000105,89 1.800,13

12 EH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,

2,000118,50 237,00
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aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 708)

13 EH12JSS4 u Lluminaria aplic exterior led,12W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,480lm,munt.superf.pared.

Angle d'Obertura: 120º
Vida útil: 30.000 Hores
Certificats: CE & RoHS
Classe Energètica: A
Protecció IP: IP54
Dimensions: 180x65x71.5 mm
Material: Alumini
Tensió: 220-240V AC
Ús: Exterior
Freqüència: 50-60 Hz
Potència: 12 W
Lluminositat: 480 lm
Nombre de LEDs: 60
Marc: Negre
Tipus d'Lent: Opal
Índex Rep. Cromàtica (CRI): 80
Classe Aïllament elèctric: I
Especial: Il·luminació Doble Cara (P - 696)

5,00063,22 316,10

14 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 533)

143,00011,13 1.591,59

15 EG121D02 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x170
mm i muntada superficialment (P - 528)

2,00071,34 142,68

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.05 30.731,99

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) MECANISMES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P
- 662)

109,0001,75 190,75

2 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 669)

10,00014,11 141,10

3 EG675212 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa universal, preu
mitjà, col·locat (P - 679)

109,0004,19 456,71

4 EG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 670)

15,00010,93 163,95

5 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 671)

1,00017,81 17,81

6 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un
màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura
360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat
a cel ras (P - 680)

26,00080,58 2.095,08

7 EG731283 u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim
de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues

3,00076,21 228,63
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inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura
240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment (P -
681)

8 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
a pressió (P - 709)

4,00098,31 393,24

9 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
673)

69,00010,96 756,24

10 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 677)

2,00011,94 23,88

11 EG6115F0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic,
rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular,
de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment (P
- 664)

8,00058,85 470,80

12 EG6115D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic,
rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular,
de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment (P
- 663)

1,00048,95 48,95

13 EG61CSC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 668)

2,00028,00 56,00

14 EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat (P - 666)

1,00025,27 25,27

15 EG61CEC4 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat (P - 665)

3,00020,50 61,50

16 EG61CSC4 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 667)

2,00022,64 45,28

17 EG638156 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 675)

34,0009,78 332,52

18 EG63815J u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 676)

22,0009,63 211,86

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.06 5.719,57

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) ALIMENTACIÓ A RECEPTORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 561)

636,0001,66 1.055,76

2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb

2.483,0002,01 4.990,83
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coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 562)

3 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 563)

1.361,0002,52 3.429,72

4 EG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 564)

102,0004,47 455,94

5 EG312674 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 573)

51,00011,33 577,83

6 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 572)

23,0007,85 180,55

7 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 570)

395,0005,93 2.342,35

8 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 569)

81,0003,55 287,55

9 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 567)

165,0002,67 440,55

10 EG312C26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 1.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 576)

673,0005,41 3.640,93

11 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

1.632,0001,62 2.643,84

12 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
545)

42,0002,34 98,28

13 EG22HA15 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
546)

35,0002,82 98,70

14 EG151422 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 532)

50,00010,69 534,50

15 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 533)

64,00011,13 712,32

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.07 21.489,65
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA01
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01A001 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 871)

1,0004.083,09 4.083,09

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.01.20 4.083,09

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) SANEJAMENT02
TITOL 4 (1) SANEJAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 333)

7,00015,84 110,88

2 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 334)

5,00016,67 83,35

3 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 335)

13,00023,55 306,15

4 ED15J871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 337)

15,00020,22 303,30

5 ED35JS01 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa amb junta elastomérica, de
45x45x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
(P - 343)

3,000101,27 303,81

6 ED35JS02 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 344)

2,00093,87 187,74

7 ED35JS03 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x70 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 345)

2,00093,87 187,74

8 ED35JS04 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x80 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 346)

1,000140,94 140,94

9 ED35JS05 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x90 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,

3,000140,94 422,82
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arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 347)

10 ED35JS06 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x11
0 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat (P - 348)

2,000373,27 746,54

11 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre (P - 352)

71,50030,79 2.201,49

12 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre (P - 353)

39,00032,13 1.253,07

13 ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P -
354)

24,00031,22 749,28

14 ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P -
355)

26,00032,58 847,08

15 ED7FR313 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P -
356)

45,50041,02 1.866,41

16 ED7FR413 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P -
357)

6,50049,54 322,01

17 ED7FR513 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P -
358)

8,00064,51 516,08

18 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 338)

1,00041,67 41,67

19 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 336)

265,00020,55 5.445,75

20 ED51LDJ1 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (P - 351)

3,00036,25 108,75

21 EN8L35F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO
16137, per a muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm
de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 790)

1,00088,18 88,18

22 EN8L35G4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO
16137, per a muntar entre brides, DN 200 (per a tub de 200 mm
de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 791)

1,00095,83 95,83

23 E7DZF2A1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora

22,00044,46 978,12
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formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
(P - 136)

24 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 342)

1,000194,75 194,75

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.02.02 17.501,74

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) SANEJAMENT02
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACS1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 877)

1,000528,30 528,30

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.02.20 528,30

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA03
TITOL 4 (1) ESCOMESA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 776)

2,00031,59 63,18

2 ED353JS2 u Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa
regist.,100x40x40cm de mides interiors. (P - 341)

1,000266,89 266,89

3 EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 787)

1,00034,26 34,26

4 ENE18307 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 797)

1,00038,05 38,05

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.03.08 402,38

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA03
TITOL 4 (1) INSTAL.LACIO AFS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF925PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,

87,0005,54 481,98
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amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 490)

2 EF925PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 491)

21,6006,91 149,26

3 EF925PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 492)

35,2009,97 350,94

4 EF925PBJ m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 493)

16,90012,91 218,18

5 EF925PBK m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 494)

11,90017,23 205,04

6 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 501)

87,0006,08 528,96

7 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 502)

21,6006,90 149,04

8 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 503)

35,2007,09 249,57

9 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 504)

16,9007,97 134,69

10 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 505)

11,9008,94 106,39

11 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 776)

1,00031,59 31,59

12 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 773)

3,00018,53 55,59

13 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 772)

7,00013,42 93,94

14 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

8,00011,98 95,84

15 EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P

1,00034,26 34,26
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- 787)

16 EN213427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
765)

20,00020,69 413,80

17 EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
766)

1,00022,36 22,36

18 EN216427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 768)

2,00039,31 78,62

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.03.09 3.400,05

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA03
TITOL 4 (1) INSTAL.LACIO ACS0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF925PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 490)

43,5005,54 240,99

2 EF925PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 491)

25,5006,91 176,21

3 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 514)

43,5008,79 382,37

4 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 515)

25,5009,75 248,63

5 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

4,00011,98 47,92

6 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 772)

4,00013,42 53,68

7 EN744C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 780)

1,00031,56 31,56

8 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 788)

1,00015,73 15,73

9 ENF11C10 u Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre
nominal, muntada (P - 800)

1,000104,46 104,46

10 ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador

1,00070,35 70,35
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per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada (P - 799)

11 EN216427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 768)

1,00039,31 39,31

12 EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
766)

1,00022,36 22,36

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.03.0A 1.433,57

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA03
TITOL 4 (1) COMPTADORS INDIVIDUALS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM16010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
741)

1,000112,65 112,65

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.03.0B 112,65

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA03
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACF1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 874)

1,000188,26 188,26

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.03.20 188,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO04
TITOL 4 (1) MAQUINARIA0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED5NJS1 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per
aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de
calor, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 73 a 78 kW i potència calorífica de 83 a 88
kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.4, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 17,976 kW i en calor
19,432 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la

1,00020.140,22 20.140,22
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norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
de 3 mòduls, col.locada (P - 388)

2 EED5MJS2 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per
aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de
calor, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 48 a 53 kW i potència calorífica de 53 a 58
kW, EER aproximat de 4 i COP aproximat de 4.4, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 12,625 kW i en calor
12,614 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la
norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
de 2 mòduls, col.locada (P - 385)

1,00012.901,37 12.901,37

3 EED92JS1 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 12 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.13 kW com a màxim,
col·locat (P - 389)

1,0004.066,23 4.066,23

4 EED92JS2 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim,
col·locat (P - 390)

2,0003.074,87 6.149,74

5 EED92JS3 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim,
col·locat (P - 391)

1,0001.742,89 1.742,89

6 EF5J1JS1 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56
kW, format per una derivació per a la línia de gas, una derivació
per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a la línia de
líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure,
soldat per capil·laritat (P - 487)

2,000268,91 537,82

7 EF5J1JS2 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips <=
28 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una
derivació per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors
de coure, soldat per capil·laritat (P - 488)

3,000120,87 362,61

8 EEDE1JS1 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 392)

1,000747,76 747,76

9 EEDE1JS2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 393)

6,000795,97 4.775,82

10 EEDE1JS3 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 a 6.5 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 394)

3,000842,78 2.528,34

11 EEDE1JS4 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de 3,0001.362,22 4.086,66
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refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 650 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta,
R410 A, col.locada (P - 395)

12 EEDE1JS5 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 15 a 17 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 480 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 396)

4,0001.144,01 4.576,04

13 EEB15522 u Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire
de 10 a 12 m/s i un cabal màxim de 3000 a 4000 m3/h, de tensió
d'alimentació 230 V , amb 2 posicions de velocitat, col·locada
mural (P - 381)

1,000958,95 958,95

14 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o
R-410a (P - 467)

90,20093,21 8.407,54

15 EEC42JS2 u Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim,
vertical, ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir
rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, amb 2
etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una etapa de filtració F6
per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx
de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per
perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura
en pvc de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa
galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3)
per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes
les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb
descàrrega lateral, amb quadre de control i força, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració
i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio
per funcionament amb cabal constant, programació per
free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de
comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta amb
protocol modbus (P - 384)

3,0005.339,77 16.019,31

16 EEC1UJS1 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15
kW i una capacitat de 20 kg/h, col·locat i connectat (P - 382)

3,0002.622,98 7.868,94

17 EED5MJS6 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de
càrrega mínima i 100 kg de càrrega màxima, format per molla
d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau,
cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de
seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna
de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis
oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris
de muntatge. (P - 387)

20,00014,15 283,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.04.0C 96.153,24

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO04
TITOL 4 (1) CANONADES0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 480)

47,00045,88 2.156,36

2 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 479)

121,00031,56 3.818,76

3 EF5B86B1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 486)

101,00019,04 1.923,04

4 EF5B76B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 485)

29,00016,84 488,36

5 EF5B64B1 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 484)

179,5009,83 1.764,49

6 EF5B54B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 483)

7,5009,63 72,23

7 EF5B44B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 482)

184,5008,91 1.643,90

8 EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 481)

6,5007,30 47,45

9 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 515)

47,0009,75 458,25

10 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 514)

121,0008,79 1.063,59

11 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 513)

29,0007,70 223,30

12 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 512)

2,0007,66 15,32

13 EFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 510)

93,0007,16 665,88
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14 EFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 509)

27,0006,96 187,92

15 EFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 508)

179,5006,80 1.220,60

16 EFQ3364L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 507)

7,5005,16 38,70

17 EFQ3363L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 506)

184,5004,85 894,83

18 EFQ3341L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 500)

6,5004,50 29,25

19 ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 332)

63,00015,55 979,65

20 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 334)

25,00016,67 416,75

21 EG2DCGK7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 551)

16,00043,72 699,52

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.04.0D 18.808,15

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO04
TITOL 4 (1) DIFUSIÓ0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 376)

5,0006,15 30,75

2 EE5Z5700 u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x
200 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge,
col.locada (P - 378)

6,00031,21 187,26

3 EE5Z5500 u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x
150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge,
col.locada (P - 377)

6,00028,51 171,06

4 EE51KQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de
reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat

551,00028,32 15.604,32
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encastat en el cel ras (P - 374)

5 EE51ET10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, resistència tèrmica >=
1,25 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras (P - 373)

241,50029,31 7.078,37

6 EE44CJS1 m Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de vidre, de 160 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat (P - 370)

1,50010,80 16,20

7 EE44CJS2 m Tub flexible amb conducte circular aïllat d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de vidre, de 203 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat (P - 371)

55,20011,80 651,36

8 EEK85JS1 u Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 55 mm d'amplària,
anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament, i boca de connexió circular de 160 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària,
muntat suspès al sostre (P - 424)

1,000133,17 133,17

9 EEK85JS2 u Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària,
anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària,
muntat suspès al sostre (P - 425)

10,000179,80 1.798,00

10 EEK85JS3 u Difusor linial amb 3 ranura d'alumini extruït de 134 mm d'amplària,
anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 2000 mm de llargària,
muntat suspès al sostre (P - 426)

13,000208,55 2.711,15

11 EEK11R01 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 4000x75 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
402)

1,000177,81 177,81

12 EEK11R02 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 3000x100 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
403)

1,000156,28 156,28

13 EEK11R03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
404)

1,000160,95 160,95

14 EEK11R04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 3000x200 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
405)

1,000233,90 233,90

15 EEK11R05 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 3900x200 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
406)

1,000305,10 305,10

16 EEK11R06 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 6000x75 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
407)

1,000259,22 259,22

17 EEK11R11 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 7500x100 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
412)

1,000372,81 372,81

18 EEK11R12 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 12300x100 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el

1,000594,08 594,08
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bastiment (P - 413)

19 EEK11R13 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 4500x75 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
414)

1,000198,17 198,17

20 EEK11R14 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
415)

1,000148,89 148,89

21 EEK11R15 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
416)

1,00064,06 64,06

22 EEK11R16 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1500x75 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
417)

1,00078,65 78,65

23 EEK11R17 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 2000x200 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
418)

3,000160,95 482,85

24 EEK11R18 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
419)

1,000148,89 148,89

25 EEK11R19 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1200x400 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
420)

1,000211,76 211,76

26 EEK11R20 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x1800 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
421)

1,000255,97 255,97

27 EEK11R21 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1700x600 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
422)

1,000374,03 374,03

28 EEKN1JS1 u Reixa acústica de cel.la rectangular per instal.lar en façana, de
planxa galvanitzada i elements absorbents de 1000x1000mm i
600 mm de llarg, cabal d'aire de 5000 m3/h i aenuació acústica
de 22dBA fixada al bastiment (P - 431)

2,0001.151,04 2.302,08

29 EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P -
446)

2,00068,73 137,46

30 EEKDA73G u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm,
regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre
un difusor rectangular (P - 427)

7,00024,41 170,87

31 EEKDAA5G u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 300x150 mm,
regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre
un difusor rectangular (P - 428)

14,00028,88 404,32

32 EEKDAJS1 u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 600x300 mm,
regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre
un difusor rectangular (P - 429)

5,000104,41 522,05

33 EEKDAJS2 u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 500x400 mm,
regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre
un difusor rectangular (P - 430)

1,000112,46 112,46
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34 EEKPA311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 439)

2,000218,90 437,80

35 EEKPA211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 438)

2,000210,19 420,38

36 EEKPG611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 900 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 440)

2,000279,82 559,64

37 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 432)

0,000173,44 0,00

38 EEKP4911 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 437)

2,000248,50 497,00

39 EEKS3JS1 u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm
d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2
cel·les de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una
separació entre elles de 150 mm, cabal d'are de 3000m3/h i
atenuació acústica de 24.2 dBA, col·locat (P - 441)

2,000507,14 1.014,28

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.04.0E 39.183,40

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO04
TITOL 4 (1) CONTROL0F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV32JS1 u Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats
interiors/grups, pantalla tàctil, programador horari, servidor web
per connexio desde PC o compatible amb dispositius movils,
control de ventilació, visualització de temperatura de retorn de
cada unitat interior, gestio energètica, connectable a xarxes LAN i
WLAN.  instal·lat i connectat (P - 453)

1,0003.789,81 3.789,81

2 EEV32JS2 u Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectat (P
- 454)

10,000212,20 2.122,00

3 EEV32JS3 u Interfaz d'integració, per a cortina d'aire compatible amb unitats
exteriors de R-410A i R-32, instal·lat i connectat. (P - 455)

1,000271,00 271,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.04.0F 6.182,81

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO04
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EY01ACC1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 873)

1,0004.473,11 4.473,11

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.04.20 4.473,11

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) VENTILACIÓ05
TITOL 4 (1) VENTILACIO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM93451 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic
de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un
cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35
dB(A), muntat en el conducte (P - 444)

2,000143,54 287,08

2 EEM93AD1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic
de dos velocitats, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un
cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE)
327/2011, muntat en el conducte (P - 445)

2,000233,57 467,14

3 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0.6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports
(P - 375)

23,00031,32 720,36

4 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 368)

64,00014,82 948,48

5 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 367)

11,00015,19 167,09

6 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 369)

15,00016,53 247,95

7 EE42H4S2 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment
(P - 366)

21,0007,52 157,92

8 EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P -
446)

14,00068,73 962,22

9 EEKP2JS1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre col·locada entre els
conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.  (P - 433)

1,000192,44 192,44

10 EEKP2JS2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre col·locada entre els
conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.  (P - 434)

1,000192,44 192,44

11 EEKP2JS3 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre col·locada entre els
conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament

2,000202,22 404,44
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manual.  (P - 435)

12 EEK27737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 423)

1,00023,09 23,09

13 EE41GGC7 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer
galvanitzat, de 200 mm de diàmetre, muntada superficialment (P -
360)

30,00075,40 2.262,00

14 EE41GGCC m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer
galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, muntada superficialment (P -
361)

25,000127,02 3.175,50

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.05.05 10.208,15

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) VENTILACIÓ05
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACV1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 881)

1,000349,46 349,46

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.05.20 349,46

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS06
TITOL 4 (1) ESCOMESA0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED353JS1 u Pericó d'escomsa d'incendis D40 i tapa registrable, de
100x40x40cm cm de mides interiors (P - 340)

1,000260,67 260,67

2 EFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 496)

2,00027,91 55,82

3 EN4226A4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 777)

2,00058,46 116,92

4 EN8124D4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 785)

1,00081,70 81,70

5 ENE1A307 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 798)

1,00082,29 82,29
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TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.06.0G 597,40

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS06
TITOL 4 (1) DETECCIO0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KM12A026 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD
indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la
paret (P - 916)

1,000738,61 738,61

2 KM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar,
encastat (P - 914)

1,00059,41 59,41

3 KM112110 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P -
913)

46,00064,88 2.984,48

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.06.0H 3.782,50

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS06
TITOL 4 (1) EXTINCIO0I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENXA2JS1 u Grup de pressió doble (electric+gasoil) per a instal·lacions contra
incendis segons UNE 23500, de 26 m3/h de cabal nominal i 65
m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400
V i 15 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm,
amb una bomba secundaria amb motor de gasoil de 17Kw de
potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm i connexio de
fums de D42mm, amb una bomba jockey de 0.85 kW de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2
1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí,
amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (P
- 805)

1,00021.833,88 21.833,88

2 EM251011 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada (P - 748)

1,0001.062,34 1.062,34

3 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 918)

6,00051,33 307,98

4 KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 919)

1,00086,82 86,82

5 KM237ABG u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma
, i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora

4,000420,07 1.680,28
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d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge (P - 917)

6 EN4226B7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 778)

4,00062,00 248,00

7 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada (P - 745)

82,00017,23 1.412,86

8 EM243A2B u Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada (P - 746)

13,00023,41 304,33

9 EFM11JS1 u Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, muntat superficialment (P - 498)

95,00010,15 964,25

10 EF11HB22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 474)

10,00064,50 645,00

11 EF11HA22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 473)

112,90052,97 5.980,31

12 EF11H922 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 472)

27,10042,43 1.149,85

13 EF11H822 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 471)

70,00030,95 2.166,50

14 EF11H722 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm
i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 470)

49,20025,49 1.254,11

15 EF11H622 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i
DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 469)

158,00019,15 3.025,70

16 EMSB31L2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 764)

10,00010,91 109,10

17 EN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
784)

5,00070,11 350,55

18 EM243JS1 U Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos
contactes NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63 mm de diàmetre, per a una
pressió màxima de treball de 31 bar. (P - 747)

3,000192,37 577,11

19 EN4515A7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593,
motoritzada, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular

3,000210,51 631,53
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EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada superficialment (P - 779)

20 EJ7117D3 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l
de capacitat, col·locat sobre bancada (P - 733)

1,000146,93 146,93

21 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 771)

4,00024,52 98,08

22 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 769)

2,00020,46 40,92

23 EF11H411 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i
DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 468)

3,00013,00 39,00

24 EJ721101 u Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat (P - 735)

1,00014,44 14,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.06.0I 44.129,87

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS06
TITOL 4 (1) DIPOSIT CONTRAINCENDIS0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
495)

15,0008,28 124,20

2 EFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 497)

21,00033,46 702,66

3 EJ72JS01 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament
per flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i connectat (P -
737)

2,000824,11 1.648,22

4 EJ71JS02 u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua per
instal·lacio contra incendis formada per dipòsit prefabricat en fibra
de vidre de 15.000 l de capacitat, 2500mm de diámetre i 3200mm
de longitud. Por instal·lar soterrat, amb tapa, registre D560mm,
sobreeixidor i buidat, 2brides i porta brides de 2´´, instal·lat (P -
734)

1,0003.339,40 3.339,40

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.06.0J 5.814,48

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS06
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EY01ACP1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 876)

1,0001.537,63 1.537,63

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.06.20 1.537,63

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPD1JUS1 u Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x
ample x fons), amb dos punts per a l’estesa de cables situats 150
mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una
tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà de
fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge. (P - 861)

1,000207,43 207,43

2 E222JSS1 M3 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a
màxim en terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i
càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus. (P -
10)

10,00015,51 155,10

3 E225JSS1 M3 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de
les arquetes, amb mitjans mecànics i terres adequades. (P - 14)

7,00021,57 150,99

4 E315JSS1 m3 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de
150 kg / m3, col·locat segons secció tipus del projecte. (P - 31)

8,02591,98 738,14

5 EG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 542)

6,0004,40 26,40

6 EG22HA15 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
546)

33,0002,82 93,06

7 EG2DE8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
554)

37,00023,59 872,83

8 EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
553)

62,00021,32 1.321,84

9 EG2DE8D7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
552)

155,00018,56 2.876,80

10 EG62JSS8 U Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar
el registre d'usuari configurable. Instal·lat (P - 672)

7,0006,22 43,54

11 EPD3JSS1 u Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta.
Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas
dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada. (P - 862)

7,000101,36 709,52
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12 EPD3JSS2 U Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta.
Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas
dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada. (P - 863)

16,00092,47 1.479,52

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0J 8.675,17

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO ICT RTV TERRENA0K

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP11AF20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany
17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 806)

1,00055,21 55,21

2 EP11H800 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de
freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 808)

1,00023,41 23,41

3 EP11F200 u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament (P - 807)

1,00038,54 38,54

4 EP12JSS1 U Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb
nivell màxim de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany 30 dB.
Figura de soroll 9 dB. (P - 811)

11,00072,07 792,77

5 EP12JSS2 U Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de
sortida de 114 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll
9 dB. (P - 812)

1,00062,22 62,22

6 EP12JSS3 U Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de
sortida de 123 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll
9 dB. (P - 813)

1,00065,44 65,44

7 EP12JSS4 U Pont d'unió mòduls. (P - 814) 20,0002,04 40,80

8 EP12JSS5 U Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A. (P - 815) 1,00075,71 75,71

9 EP12JSS6 U Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la
banda 950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI.
Rebuig TV-FI> 20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions:
93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la incorporació
del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de distribució. (P - 816)

1,00027,78 27,78

10 EP13JSS1 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
818)

2,00026,88 53,76

11 EP13JSS2 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
819)

1,00026,88 26,88

12 EP13JSS3 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
820)

19,00026,88 510,72

13 EP13JSS4 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -

1,00026,88 26,88
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821)

14 EP13JSS5 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
822)

1,00027,93 27,93

15 EP13JSS6 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
823)

1,00026,88 26,88

16 EP13JSS7 U Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dc (P - 824) 3,00013,89 41,67

17 EP13JSS8 U Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dc (P - 825) 3,00013,89 41,67

18 EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 826)

8,00020,12 160,96

19 EP1ZJSS1 U Conector F (P - 827) 151,0000,38 57,38

20 EP1ZJSS2 U Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls). (P - 828) 1,00010,69 10,69

21 EP1ZJSS3 U Resistència de final de línia de 75 Ohms (P - 829) 42,0000,26 10,92

22 EP1ZJSS4 U Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV. i
FM, amb suports. (P - 830)

1,00034,67 34,67

23 EP1ZJSS5 U Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´. (P - 831) 3,00014,09 42,27

24 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

169,0001,42 239,98

25 EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment (P - 582)

54,0007,77 419,58

26 EG3RJSS1 U Terminal de terra cable nu 25 mm2 (P - 587) 2,0005,95 11,90

27 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

155,0001,62 251,10

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0K 3.177,72

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO ICT SATÈL·LIT0L

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP11P190 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer
galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides, fixada mecànicament (P - 810)

1,00090,82 90,82

2 EP11JSS1 U LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB.
Bandes FI a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5

1,00033,43 33,43
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dB. Consum màxim 190 mA. (P - 809)

3 EP12JSS7 U Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124
dBuV. (P - 817)

1,00099,41 99,41

4 EP1ZJSS6 U Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45
mm x Gruix 1,5 mm. (P - 832)

1,00020,38 20,38

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0L 244,04

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO DADES-VEU0M

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP74JSS9 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats
d'alçària, de 1610 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària),
d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P -
852)

1,000864,71 864,71

2 EP74JSS1 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de
12 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 580x540x400mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de
vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 851)

1,000494,81 494,81

3 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i
pilot, col·locat (P - 856)

2,000140,52 281,04

4 EP7ZE161 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P -
857)

2,00050,08 100,16

5 EP7311D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
849)

6,00017,55 105,30

6 EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 850)

28,00017,11 479,08

7 EP7ZJSS1 u Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode. (P - 858) 2,000281,16 562,32

8 EP4A1411 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus
multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura
ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (P -
846)

55,0004,49 246,95

9 EP4AJSS1 u Fuetó cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125,
connector sc/lc dúplex, de 2 m de llargària, instal.lat (P - 847)

2,00015,63 31,26

10 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 854)

3,000290,71 872,13

11 EP7ZJSS2 U Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i
comprovat. (P - 859)

8,00017,23 137,84
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12 EP43JSS1 U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5
metres de longitud. (P - 844)

34,0005,53 188,02

13 EP43JSS2 U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3
metres de longitud. (P - 845)

15,0006,89 103,35

14 EP7Z6529 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor,
d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 800 mm, fixada mecànicament (P - 855)

3,000130,99 392,97

15 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 843)

2.278,0001,69 3.849,82

16 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
545)

22,0002,34 51,48

17 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 544)

15,0001,86 27,90

18 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

170,0001,62 275,40

19 EP51JSS1 u Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8
extensions analògiques i 4 extensions digitals, col·locada mural
(P - 848)

1,000713,05 713,05

20 EP4229K6 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells,
per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure
rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata (P - 842)

55,0005,44 299,20

21 EP7ZJSS3 u El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet
24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x ranures
SFP + 10G, d'alt rendiment de maquinari i programari, protocol de
protecció d'anell ràpid (RSTP) estable i fiable, configuració lliure,
seguretat de xarxa sòlida, administració convenient i
manteniment. L'interruptor pot identificar automàticament els
dispositius connectats, ja sigui compatible amb els estàndards
IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després subministrar energia per a
ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt
d'accés sense fil (AP) i un equip de xarxa de terminal basat en IP
amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W

3,000371,52 1.114,56
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Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span (P - 860)

22 EP7EJSS1 U Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point
POE, 802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors -
Restricted regulatory domain: Rest of World o equivalent, sense
controladora.. Totalmentinstal·latifuncionant (P - 853)

9,000427,97 3.851,73

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0M 15.043,08

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO VIDEO PORTER0N

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP22PF1A u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador ,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés,
muntada superficialment (P - 834)

1,000876,29 876,29

2 EP213241 u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i
video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb
teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril
DIN, col·locat (P - 833)

1,000146,38 146,38

3 EP238118 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense
secret de conversació, de taula (P - 835)

1,000457,73 457,73

4 EP254470 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat
(P - 836)

1,00039,83 39,83

5 EP263340 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i
cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat (P - 837)

2,00052,01 104,02

6 EP271D03 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de
secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 838)

66,0003,31 218,46

7 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

66,0001,42 93,72

8 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

60,0001,62 97,20

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0N 2.033,63

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 112

TITOL 4 (1) INSTAL.LACIÓ SISTEMA D'INDUCCIÓ MAGNÈTICA0O

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP3CJS01 u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica
segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Disseny de Bucle inductiu per a una superficie de 130m2.
Instal·lacio de cablejat de secció rodona, aïllat soterrat,
concessions a l'equip, posada en marxa, informe de compliment
de la instal·lació, amplificador inducció, material vari i senyalistica.
Totalment instal·lat i funcionant (P - 839)

1,0003.146,29 3.146,29

2 EP3CJS02 u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica
segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon
coll de cigne i senyalistica. Instal·lacio de cablejat de secció
rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa,
informe de compliment de la instal·lació. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 840)

1,000710,95 710,95

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.0O 3.857,24

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)07
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACT1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 878)

1,000978,49 978,49

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.07.20 978,49

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT08
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMD31490 U Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut.
Kit compost per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a 50 zones
amb detectors convencionals, detectors en BUS o detectors via
ràdio. Incorpora el transmissor RTC. Inclou també teclat LCD
ALA941008 .. Model ALA941001 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant (P - 758)

1,000440,10 440,10

2 EMD31441 U Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006313 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 753)

1,00021,88 21,88

3 EMD314T2 U Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006311 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 760)

1,0007,46 7,46

4 EMD31443 U Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla
retro-il•luminada. Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari.
certificat   EN50131 Grau 2 ..Model ALA941008 de Plana Fabrega

1,00037,94 37,94
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o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 755)

5 EMD31442 U Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la
placa central i permet al sistema comunicar-se a través de xarxes
GPRS / GSM per reportar, controlar i programar. Podeu enviar
esdeveniments a la CRA a través dels canals de GSM veu, SMS
o GPRS. Els esdeveniments poden ser enviats en format SIA / IP,
SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM / GPRS, els usuaris finals
poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon,
mitjançant missatges SMS o mitjançant l'aplicació per
smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps
real així com SMS, missatges de veu i correus electrònics.
certificat EN50131 Grau 2. ´´.Model ALA941018 de Plana
Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS.
. Model ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant. (P - 754)

1,000166,66 166,66

6 EMD31489 U Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-.
Fins a 3 expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema de
seguretat CR-G2. Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2
..Model ALA941033 de Plana Fabrega o equivalent. Inclou caixa
amb tamper per a accessoris i expansors. Caixa de plàstic amb
tamper per instal•lar accessoris i expansors del sistemaCR-G3.
Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionantt (P - 757)

2,00049,97 99,94

7 EMD31492 U Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 759)

1,0003,78 3,78

8 EMD11BFA U Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de
moviment TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una combinació
de tecnologies de detecció per infrarojos passius (PIR) i
microones amb processament avançat de senyals. Zona d'angle
zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou detector + 2
ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El LED d'alarma
visible des de l'exterior es pot desactivar després de la
instal•lació. Certificat EN50131, Grau 2. Classe Ambiental II ..
Model ALA022905 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant. (P - 751)

9,00028,21 253,89

9 EMD11BFB U Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte
magnètic de porta / finestra. Per finestres, portes, parets i sostres.
Sensor piezoelèctric encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a
16Vcc. Consum (típic): 7,5mA. Carcassa ABS resistent al foc.
Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x 12 x 58mm (imant).
Certificat EN50131: Grau 3, ref ALA953915 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 752)

8,00020,38 163,04

10 EMD31446 U Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font
d'alimentació commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica.
Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II.
Detecció i senyalització mitjançant sortides de col•lector obert de:
fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal estat o
absent i fallada d'alimentació segons norma i senyalització
independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts
de bateria i càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC de tapa i paret. 2
sortides de 12 V / 2 A estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria
entre 10 i 14 V. Cada sortida és independent de la resta.
Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i
sobretensions. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de
bateria 13,8V / 3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V
CA + 10% i -15%. Caixa de xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2
mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta
per a contenir 2 bateries de 18 Ah .. Model ALA951122 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 756)

1,0009,04 9,04

11 EMD41004 U Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena 1,00012,44 12,44
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piezoelèctrica, tipus bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció.
Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1
metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3.
Model ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant (P - 761)

12 EMD41079 U Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA
.. Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única.
Material de gran qualitat i resistència amb un disseny atractiu.
Coberta interior de protecció d'acer. Incl. Tamper. Marcat Plana
Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 .. Model ALA951337 de
Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant (P - 762)

1,00040,72 40,72

13 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 541)

125,0004,28 535,00

14 EG151212 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 531)

22,0008,96 197,12

15 EMD6JSS1 m Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) ..
Mànega de Cable lliure d'halògens constituït per conductors de
coure flexibles de seccions combinades aïllats en polietilè.
Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x conductors
0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta
Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta exterior
de poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de
telefonia i intercomunicació. On sigui necessari protecció enfront
de sorolls elèctrics .. Model CAB000124 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 763)

185,0000,71 131,35

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.08.08 2.120,36

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT08
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACU1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 880)

1,000111,83 111,83

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.08.20 111,83

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE09
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TITOL 4 (1) ELEMENTS DE CAMP0O

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV2C203 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE
TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA:
TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG
TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT
SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE
HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS.
PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3
% ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160 A. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 452)

1,000470,26 470,26

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.09.0O 470,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE09
TITOL 4 (1) QUADRES CONTROL0P

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEVC5002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT
i CONSUMS. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE
ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ.
INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE. (P - 462)

1,0002.580,13 2.580,13

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.09.0P 2.580,13

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE09
TITOL 4 (1) SCADA GENERAL0Q

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV5C116 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR
PRINCIPAL SCADA, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ.
MODEL: PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic

1,0003.866,56 3.866,56
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Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y
RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de
sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions
funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus,
BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels
usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir
prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència,
instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT. (P -
458)

2 EEV5C500 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT
ELS SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat
elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la
seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als
requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i
optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. (P - 459)

1,0003.498,89 3.498,89

3 EEV5C607 U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS
DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES,
INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN
MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona
(Inclou hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS CABLEJAT i
MONTATGE. (P - 460)

1,0005.316,97 5.316,97

4 EEV4C604 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP
INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS
BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN
SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN

200,0002,63 526,00
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FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE
SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS
BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 456)

5 EEV4C605 ML SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5
INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS.
TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 457)

200,0002,63 526,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.09.0Q 13.734,42

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 CASAL GENT GRAN01
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE09
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACM1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 875)

1,000698,92 698,92

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.01.09.20 698,92

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) ESCOMESA ELECTRICA BT0R

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11CD62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en
càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 526)

1,000265,30 265,30

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre
80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial,
col·locat superficialment (P - 540)

1,000535,65 535,65

3 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM (P - 656)

1,000863,79 863,79

4 EG2C3E42 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
(P - 549)

2,00050,37 100,74
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5 EG3121B6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 559)

12,00011,66 139,92

6 EG312196 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 557)

4,0006,53 26,12

7 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 686)

1,00025,99 25,99

8 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
687)

1,00040,16 40,16

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0R 1.997,67

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) LINIES GENERALS, ALIMENTACIÓ A SUBQUADRES I CANALI0S

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG3121B6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 559)

132,00011,66 1.539,12

2 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 575)

90,00024,56 2.210,40

3 EG312686 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 574)

15,00015,33 229,95

4 EG312674 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 573)

51,00011,33 577,83

5 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 571)

46,0005,52 253,92

6 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 566)

625,0007,53 4.706,25

7 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 565)

40,0005,23 209,20

8 EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment (P - 582)

223,0007,77 1.732,71

9 EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,

28,00021,32 596,96
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col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
553)

10 EG2DE8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
554)

126,00023,59 2.972,34

11 EG2DE8H7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
555)

31,00032,72 1.014,32

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0S 16.043,00

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 BATERIA REACTIVA0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGB1JSS1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de 35,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+10+20 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb filtre d'harmonics i condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment.
(P - 682)

1,0002.916,17 2.916,17

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0A 2.916,17

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 SAI TRIFASIC0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGC7CBA0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de 20
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos
(PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%,
factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al
100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports
RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries
de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant,
col·locat (P - 683)

1,0009.598,03 9.598,03

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0B 9.598,03

EUR

CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 120

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO BT-QGA0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU001 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 537)

2,0001.047,12 2.094,24

2 EG41G1QP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160
A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 615)

1,000487,85 487,85

3 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1
(35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes
trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa
transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment (P -
640)

1,000658,80 658,80

4 EG5CJSS1 u Central multifunción de mesura modular, salidas RS485 -
Impulsos per a consums parcials, amb port de comunicació
RS-485, per a muntar en carril DIN, incloent proteccions i cablejat
interior, col·locat. (P - 661)

22,000512,84 11.282,48

5 EG5AEA22 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
200/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 660)

4,00044,52 178,08

6 EG5A9222 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
60/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 658)

3,00025,24 75,72

7 EG5A8222 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de
50/5 A, una potència de 2.5 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044, i muntat superficialment (P - 657)

24,00025,12 602,88

8 EG415F97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 599)

3,00046,28 138,84

9 EG415F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 600)

11,00043,37 477,07

10 EG415F9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 601)

14,00043,93 615,02

11 EG415F9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 603)

16,00047,72 763,52

12 EG415FJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons

6,00083,64 501,84
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UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 607)

13 EG415FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 610)

2,000153,69 307,38

14 EG41D5PL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 611)

1,000329,02 329,02

15 EG4ZU010 u Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic
magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al
relè diferencial, col·locada (P - 654)

2,000162,73 325,46

16 EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 643)

5,00054,45 272,25

17 EG49U025 u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal
i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut,
amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat (P - 642)

1,000398,78 398,78

18 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A
(9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a
4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el
toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en
carril DIN normalitzat, col·locat (P - 628)

1,000213,24 213,24

19 EG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de
0.3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat
nominal i subjectat amb cargols (P - 646)

1,000136,13 136,13

20 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

5,000135,39 676,95

21 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

8,000167,68 1.341,44

22 EG426CJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 625)

3,000258,48 775,44

23 EG426C9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 624)

16,000167,68 2.682,88

24 EG426CJK u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat

2,000340,43 680,86
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0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 626)

25 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

30,00043,46 1.303,80

26 EG4W11D0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70
mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
652)

4,00023,97 95,88

27 EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
651)

67,00012,31 824,77

28 EG4W11A0 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de
secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 649)

12,00011,02 132,24

29 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

15,00010,80 162,00

30 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

63,00010,64 670,32

31 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

2,0006,00 12,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0C 29.217,18

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO PL. COBERTA. QPC0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AJSS1 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 534)

1,000499,53 499,53

2 EG415FJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 609)

1,000144,80 144,80

3 EG48B44CJ1V4 u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de
SIMON (P - 641)

1,000239,29 239,29

4 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

1,00039,99 39,99

5 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

8,00038,01 304,08

6 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN

1,00038,50 38,50
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60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

7 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 597)

1,00089,60 89,60

8 EG4R4CR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 643)

1,00054,45 54,45

9 EG4R4FL0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P
- 644)

1,00083,01 83,01

10 EG49U025 u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal
i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut,
amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat (P - 642)

1,000398,78 398,78

11 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

1,000167,68 167,68

12 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

1,000135,39 135,39

13 EG42539H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 619)

3,000133,63 400,89

14 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 620)

1,000194,76 194,76

15 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

9,00043,46 391,14

16 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16
mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

10,00011,81 118,10

17 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

40,00010,64 425,60

18 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

1,0006,00 6,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0D 3.731,59
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO BUGADERIA QB0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AJSS1 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a dues
fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 534)

1,000499,53 499,53

2 EG415FJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 609)

1,000144,80 144,80

3 EG48B44CJ1V4 u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de
SIMON (P - 641)

1,000239,29 239,29

4 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

1,00039,99 39,99

5 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

3,00038,01 114,03

6 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

2,00038,50 77,00

7 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 595)

4,00069,71 278,84

8 EG49U025 u Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal
i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut,
amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h,
instal·lat (P - 642)

1,000398,78 398,78

9 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

1,000167,68 167,68

10 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 617)

3,000135,39 406,17

11 EG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de

4,000221,81 887,24
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desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 618)

12 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

4,00043,46 173,84

13 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16
mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

4,00011,81 47,24

14 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

30,00010,80 324,00

15 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

12,00010,64 127,68

16 EG3B8502 m Platina de coure nua de 75 mm2 de secció (25x3 mm), per a 235
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 586)

1,0006,00 6,00

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0E 3.932,11

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO TELECOMUNICACIONS QRT10F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU008 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils,
marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat (P - 538)

1,000344,09 344,09

2 EG4ZJSS3 u Repartidor modular 4P 50A col·locada (P - 653) 1,00060,30 60,30

3 EG4723 u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió (P - 524)

1,00035,64 35,64

4 EG48B21C u Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 637)

1,00063,19 63,19

5 EG415D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 590)

1,00039,99 39,99

6 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

1,00038,01 38,01

7 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

3,00038,50 115,50
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DIN (P - 592)

8 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

3,000167,68 503,04

9 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

1,00043,46 43,46

10 EG4W1160 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 648)

4,00010,80 43,20

11 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

15,00010,64 159,60

12 EG3B1102 m Platina de coure nua de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105
A d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 585)

1,0003,96 3,96

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0F 1.449,98

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 QUADRE PROTECCIO SALA PERSONAL QSP0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material
autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial
(P - 530)

1,00049,33 49,33

2 EG4ZJSS3 u Repartidor modular 4P 50A col·locada (P - 653) 1,00060,30 60,30

3 EG482145 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 634)

1,000136,97 136,97

4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 591)

2,00038,01 76,02

5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 592)

3,00038,50 115,50

6 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 622)

1,000167,68 167,68

7 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

1,00043,46 43,46

8 EG4W11B0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 2,00011,81 23,62
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mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
650)

9 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

15,00010,64 159,60

10 EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P -
651)

1,00012,31 12,31

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0G 844,79

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) QUADRES, SAI I BATERIA REACTIVA0T
NIVELL 6 CAIXA DE PULSACIÓ D'ENLLUMENAT PL. BAIXA SEGONS ES0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AJSS5 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
polsadors d'encesa (12 unitats), en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm,
col·locat (P - 536)

1,000146,28 146,28

2 EG64JSS1 u Polsador per a carril Din amb polsador de senyalització. Inlcou
petit material d'instal.lació i muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant. (P - 678)

6,00028,33 169,98

3 EG4RJSS1 u Telerruptor de 16 A monofàsic/trifàsic, circuit de potència de
230/400 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions
de la bobina, tipus TL ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent,
instal·lat (P - 645)

6,00048,96 293,76

4 EG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
631)

1,00043,46 43,46

5 EG4W1140 u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 647)

13,00010,64 138,32

NIVELL 6TOTAL 01.ON.05.02.0A.0T.0H 791,80

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) ENLLUMENAT0U

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH22JSS2 u Lluminària led per a encastar,1.162 x 89 x 70
mm,30W,3545lm,IP42/IK06,no regulable,encastada, fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal, amb temperatura de color blanc neutre 3000k i
equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. (P - 701)

56,000107,36 6.012,16

2 EH12JSS1 u Lluminaria estanca IP66,32W, 1277x700x90
mm,840/4000k,3800lm, amb cos principal fabricat en policarbonat

11,00069,06 759,66
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reforçat resistent als esforços mecànics.
Sistema de fixació del component òptic mitjançant pestells d'acer
inoxidable per a un ajust precís entre el cos principal i difusor.
La connexió elèctrica es realitza accedint a la clema interior
mitjançant premsaestopes
Muntatge: adossat a sostre mitjançant kit de fleixos de acer inox.
inclosos en subministrament.
Tensió d'alimentació:
220-240 V / 50-60 Hz. no regulable, muntada superficialment (P -
693)

3 EH12JSS2 u Lluminària LED Lineal de superfície 300 mm,10W, 900Lm, amb
cos principal fabricat en alumini/PC i difusor opal.
Temperatura Llum: Blanc Natural
Potència Nominal (W): 10 W
Vida Estimada (H): 30.000 H
Angle de Obertura (º): 180º
Mesures (mm): 300 mm
Dimable: No
Lluminositat (Lm): 900 Lm
Factor de Potència (PF): 0.90 PF
CRI: 80
Freqüència de Treball (Hz): 50/60 Hz
Rang Temperatura (ºC): -20 +40 ºC
Eficàcia Lluminosa (Lm / W): 90 Lm / W
Certificats: CE
Nombre i Tipus de LEDs: x50 High Power
Instal·lació: IP25
Tensió Nominal: 85-265VAC
Classe Energètica: A +
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 (P - 694)

5,00030,84 154,20

4 EH2LJSS1 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 21 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1691 lm/W, color 840/4000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 704)

4,00049,95 199,80

5 EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 705)

8,00039,12 312,96

6 EH12JSS5 u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9 (P - 697)

7,00041,21 288,47

7 EH12JSS6 u Lluminaria aplic interior led,21W, 420x420x84mm, color
840/4000k,IP40,munt.superf. pared/sostre.
Tipus de Muntatge de superfície
Òptica de la lluminària Difusor de recobriment mat amb una
superfície lleugerament rugosa, amb una il·luminació homogènia.
potència connectada 21 W
Temperatura de color 4.000 K

21,00077,96 1.637,16
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Flux lluminós nominal 2.300
rendiment lluminós 110 lm / W
vida útil L80 (25 ° C) = 50000 h
Índex de reproducció cromàtica 80
tolerància cromàtica 01
Color de la lluminària RAL9016 Blanc trànsit
Cos de lluminària de xapa d'acer, de color blanc, lacat en pols.
Difusor de recobriment de PMMA.
freqüència nominal 50/60 Hz
tensió nominal 230 - 240 MB
Grau de protecció IP40
Classe de protecció I
Resistència a l'impacte (IK) IK02
temperatura ambient -20 - 25 ° C
longitud net 420 mm
Ample-net 420 mm
alçada net 84 mm
pes 2,0 kg (P - 698)

8 EH61RC79 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 706)

27,00094,25 2.544,75

9 EH61RC7A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 707)

8,000105,89 847,12

10 EH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 708)

1,000118,50 118,50

11 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 533)

85,00011,13 946,05

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0U 13.820,83

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) MECANISMES0V

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P
- 662)

51,0001,75 89,25

2 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 669)

7,00014,11 98,77

3 EG675212 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa universal, preu
mitjà, col·locat (P - 679)

51,0004,19 213,69

4 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 671)

2,00017,81 35,62

5 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un
màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura

19,00080,58 1.531,02
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360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat
a cel ras (P - 680)

6 EG731283 u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim
de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura
240º i 12 m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment (P -
681)

11,00076,21 838,31

7 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
673)

39,00010,96 427,44

8 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 677)

4,00011,94 47,76

9 EG61CSC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 668)

3,00028,00 84,00

10 EG61CEC4 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat (P - 665)

1,00020,50 20,50

11 EG638156 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 675)

8,0009,78 78,24

12 EG63815J u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 676)

6,0009,63 57,78

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0V 3.522,38

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) ALIMENTACIÓ A RECEPTORS0W

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 561)

197,0001,66 327,02

2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 562)

824,0002,01 1.656,24

3 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 563)

159,0002,52 400,68

4 EG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 564)

64,0004,47 286,08

5 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 565)

38,0005,23 198,74
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6 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 572)

54,0007,85 423,90

7 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 570)

116,0005,93 687,88

8 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 569)

143,0003,55 507,65

9 EG312C26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 1.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 576)

172,0005,41 930,52

10 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

1.429,0001,62 2.314,98

11 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
545)

60,0002,34 140,40

12 EG22HA15 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
546)

25,0002,82 70,50

13 EG151422 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 532)

33,00010,69 352,77

14 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 533)

10,00011,13 111,30

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0W 8.408,66

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 2 LLITS TIPUS 10X

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG13JSSK u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons
esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del
conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris. (P - 529)

6,000847,22 5.083,32

2 EH12JSS5 u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20

36,00041,21 1.483,56
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Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9 (P - 697)

3 EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 705)

18,00039,12 704,16

4 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 669)

24,00014,11 338,64

5 EG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 670)

24,00010,93 262,32

6 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
673)

78,00010,96 854,88

7 EG631EA2 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 674)

6,00013,69 82,14

8 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 544)

324,0001,86 602,64

9 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

2.652,0001,62 4.296,24

10 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 579)

2.700,0001,08 2.916,00

11 EG325154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 580)

360,0002,76 993,60

12 EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 826)

12,00020,12 241,44

13 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

96,0001,42 136,32

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0X 17.995,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
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TITOL 4 (1) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 1 LLIT TIPUS 2 (0Y

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG13JSSK u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons
esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del
conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris. (P - 529)

6,000847,22 5.083,32

2 EH12JSS5 u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9 (P - 697)

18,00041,21 741,78

3 EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 705)

12,00039,12 469,44

4 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 669)

18,00014,11 253,98

5 EG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 670)

12,00010,93 131,16

6 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
673)

60,00010,96 657,60

7 EG631EA2 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 674)

6,00013,69 82,14

8 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 544)

2.040,0001,86 3.794,40

9 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

348,0001,62 563,76

10 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 579)

2.112,0001,08 2.280,96

11 EG325154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 580)

330,0002,76 910,80

12 EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 826)

6,00020,12 120,72

13 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure

60,0001,42 85,20
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d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0Y 15.175,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ALLOJAMENT 2 LLITS TIPUS 30Z

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG13JSSK u Quadre de comandament i protecció d'allojament segons
esquema, incloent tot el material de protecció i maniobra indicat,
cablejat, repartidor, borns de connexió, born de connexió del
conductor de terra, petit material auxiliar i accessoris. (P - 529)

2,000847,22 1.694,44

2 EH12JSS5 u Lluminaria aplic interior led,25W, 180x65x71.5 mm,color
830/3000k,IP20,munt.superf. pared.

Dimensions: 20 x 12 x 8,5 cm
Índex de protecció: IP20
Pes: 449 grams
material Plàstic
Potència elèctrica: 25 watts
Voltatge: 230 volts
Tipus: LED
Tipus d'casquet: G9 (P - 697)

12,00041,21 494,52

3 EH2LJSS2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de sortida
1105 lm/W, color 830/3000k, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat amb difusor opal
especial led y reflector metal·lizat brillant i grau de protecció IP44,
encastat. (P - 705)

6,00039,12 234,72

4 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 669)

10,00014,11 141,10

5 EG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 670)

10,00010,93 109,30

6 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
673)

26,00010,96 284,96

7 EG631EA2 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 674)

2,00013,69 27,38

8 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 544)

108,0001,86 200,88

9 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

884,0001,62 1.432,08

10 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en

900,0001,08 972,00
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tub (P - 579)

11 EG325154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 580)

120,0002,76 331,20

12 EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 826)

4,00020,12 80,48

13 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

32,0001,42 45,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.0Z 6.048,50

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIO ELECTRICA BT0A
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARE1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 883)

1,0004.263,44 4.263,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0A.20 4.263,44

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) SANEJAMENT0B
TITOL 4 (1) SANEJAMENT0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 333)

15,00015,84 237,60

2 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 334)

16,00016,67 266,72

3 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 335)

16,00023,55 376,80

4 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 338)

1,00041,67 41,67

5 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre (P - 352)

2,50030,79 76,98

6 ED51LDJ1 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (P - 351)

5,00036,25 181,25
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7 KD1Q1162 m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre,
amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la
part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment (P - 912)

65,00017,92 1.164,80

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0B.0B 2.345,82

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) SANEJAMENT0B
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARS1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 887)

1,0002.096,77 2.096,77

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0B.20 2.096,77

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) ESCOMESA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 775)

2,00037,86 75,72

2 ED353JS2 u Pericó escomesa amb comptador calibre 30,tapa
regist.,100x40x40cm de mides interiors. (P - 341)

1,000266,89 266,89

3 EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 787)

1,00034,26 34,26

4 ENE18307 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 797)

1,00038,05 38,05

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.10 414,92

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) INSTAL.LACIO AFS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF925PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 490)

358,3005,54 1.984,98
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2 EF925PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 491)

194,1006,91 1.341,23

3 EF925PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 492)

50,4009,97 502,49

4 EF925PBJ m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 493)

7,70012,91 99,41

5 EF925PBK m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 494)

42,40017,23 730,55

6 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 501)

81,0006,08 492,48

7 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 502)

203,1006,90 1.401,39

8 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 503)

50,4007,09 357,34

9 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 504)

7,7007,97 61,37

10 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 505)

31,4008,94 280,72

11 EN318724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 775)

2,00037,86 75,72

12 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 774)

1,00025,75 25,75

13 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 773)

7,00018,53 129,71

14 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 772)

15,00013,42 201,30

15 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

15,00011,98 179,70
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16 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 788)

15,00015,73 235,95

17 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 786)

1,00028,46 28,46

18 EN8125A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 787)

1,00034,26 34,26

19 EN746C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 781)

3,00050,37 151,11

20 EN748C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 783)

1,00093,52 93,52

21 EN213427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
765)

44,00020,69 910,36

22 EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
766)

15,00022,36 335,40

23 EN216427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 768)

2,00039,31 78,62

24 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 447)

1,00016,23 16,23

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.11 9.748,05

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) INSTAL.LACIO ACS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJAA7V11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l
de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat
i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 739)

1,0003.757,27 3.757,27

2 EF925PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 490)

377,4705,54 2.091,18

3 EF925PBE m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 491)

76,7006,91 530,00

4 EF925PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,

19,7009,97 196,41
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amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 492)

5 EF925PBJ m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment (P - 493)

73,20012,91 945,01

6 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 514)

375,4708,79 3.300,38

7 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 515)

65,1009,75 634,73

8 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 516)

7,70011,63 89,55

9 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 517)

48,20013,14 633,35

10 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 520)

12,00015,24 182,88

11 EFQ33EEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 521)

25,00017,98 449,50

12 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 796)

1,00018,30 18,30

13 ENL1A146 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb
connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 mm), pressió
màxima 0.6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze,
motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de
potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44,
muntada entre tubs (P - 804)

2,000354,01 708,02

14 EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de
fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat (P - 499)

4,00026,91 107,64

15 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

62,00011,98 742,76

16 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 772)

15,00013,42 201,30

17 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 773)

2,00018,53 37,06
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18 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 774)

20,00025,75 515,00

19 EN744C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 780)

15,00031,56 473,40

20 EN747C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 782)

1,00091,34 91,34

21 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 788)

15,00015,73 235,95

22 EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 789)

2,00020,77 41,54

23 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 786)

2,00028,46 56,92

24 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i
Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 795)

2,000101,69 203,38

25 ENF1UJS1 u Vàlvula barrejadora termostàtica de 4 vies per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, via de recirculacio, rang d'ajust
45ºC-65ºC connexions roscades de 32 mm de diàmetre nominal,
muntada (P - 801)

2,000755,18 1.510,36

26 ENF11C10 u Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre
nominal, muntada (P - 800)

4,000104,46 417,84

27 ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador
per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada (P - 799)

15,00070,35 1.055,25

28 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 802)

2,00033,31 66,62

29 EN213427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
765)

29,00020,69 600,01

30 EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
766)

15,00022,36 335,40

31 EN215427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
767)

2,00028,06 56,12

32 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 447)

2,00016,23 32,46

33 EJM16020 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició

1,000120,75 120,75
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horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
742)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.12 20.437,68

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) PRODUCCIO ACS/SOLAR13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEA16DC5 u Col·lector solar de tubs de buit de 18 tubs de calor lineal, de
superfície d'obertura de 3 a 3.5 m2 i un rendiment del 63 %
segons UNE-EN 12975-1, col·locat (P - 379)

8,0001.368,14 10.945,12

2 EF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de
0.8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 475)

2,00010,19 20,38

3 EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, de
1.2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 476)

22,00014,16 311,52

4 EF52A4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, de
1.2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 478)

70,00016,73 1.171,10

5 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 477)

20,00012,95 259,00

6 EFQ33E7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 518)

22,00011,94 262,68

7 EFQ33E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 519)

70,00013,53 947,10

8 EFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 522)

22,00016,71 367,62

9 EFR11512 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 523)

70,00017,93 1.255,10

10 EJA2HJS1 u Escalfador acumulador elèctric de 1500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de
24000 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 738)

1,0007.206,44 7.206,44

11 ENL12N55 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1
1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de
tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze,
motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió

2,0001.073,05 2.146,10
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d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs (P - 803)

12 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 793)

2,00057,14 114,28

13 ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 794)

1,00062,83 62,83

14 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

2,00011,98 23,96

15 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 773)

5,00018,53 92,65

16 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 772)

2,00013,42 26,84

17 EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 789)

1,00020,77 20,77

18 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 802)

2,00033,31 66,62

19 EN911157 u Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment (P - 792)

5,000121,58 607,90

20 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 796)

1,00018,30 18,30

21 EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de
fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat (P - 499)

4,00026,91 107,64

22 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 447)

2,00016,23 32,46

23 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 449)

1,00020,09 20,09

24 EEU4U005 u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
(P - 448)

1,00048,23 48,23

25 EJ721JS1 u Equip d'ompliment de la instal.lació amb grup hidràulic, válvula de
retenció, válvules de bola, i dipòsit de fibra mineral de 100 litres
per fluid caloportador amb interruptor magnetic de nivell, fixat i
connectat. (P - 736)

1,000487,83 487,83

26 EEAZA300 l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura
de treball mínima de -35 °C (P - 380)

70,0002,67 186,90

27 E45CJ7B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
61)

1,200102,84 123,41

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.13 26.932,87
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) COMPTADORS INDIVIDUALS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
740)

16,00094,23 1.507,68

2 EJM16010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua calenta, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1.5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
741)

16,000112,65 1.802,40

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.14 3.310,08

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) CONTROL SOLAR15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada (P - 450)

11,00096,18 1.057,98

2 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat (P - 451)

1,000219,45 219,45

3 EEVG1651 u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal
de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de
diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 466)

1,000287,75 287,75

4 EEVC0407 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ
SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA FOTOVOLTAICA.
RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43.
MODEL: CS 10. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.
(P - 461)

1,000291,50 291,50

5 EEVC5005 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOLAR
TÈRMICA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI

1,0003.682,30 3.682,30
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ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ.
INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE. (P - 464)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.15 5.538,98

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) FONTANERIA0C
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARS1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 887)

1,0002.096,77 2.096,77

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0C.20 2.096,77

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO0D
TITOL 4 (1) MAQUINARIA16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED5MJS3 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per
aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de
calor, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència calorífica de 48 a 53
kW, EER aproximat de 4.2 i COP aproximat de 4.5, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 10,833 kW i en calor
11,222 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la
norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll),
de 2 mòduls, col.locada (P - 386)

1,00013.058,13 13.058,13

2 EED92JS2 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim,
col·locat (P - 390)

3,0003.074,87 9.224,61

3 EED92JS3 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim,
col·locat (P - 391)

1,0001.742,89 1.742,89

4 EEDE1JS6 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.2 a 2.5 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 397)

6,000740,55 4.443,30
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5 EEDE1JS7 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, col.locada (P - 398)

5,000723,73 3.618,65

6 EEDE1JS8 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard, R410 A, de baixa silueta, col.locada (P - 399)

1,000956,51 956,51

7 EEDE1JS9 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard,
R410 A, col.locada (P - 400)

4,000758,23 3.032,92

8 EEDE1JSA u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard,
R410 A, col.locada (P - 401)

1,000826,21 826,21

9 EEC42JS1 u Unitat de recuperació de calor de 2000 m3/h de cabal màxim,
vertical, ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per aconseguir
rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, amb 2
etapes de filtració F6+F7 per a impulsió i una etapa de filtració F6
per a extracció. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx
de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per
perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura
en pvc de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa
galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3)
per obtenir una atenuació acústica per banda de vuitena de
11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes
les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb
descàrrega lateral, amb quadre de control i força, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració
i impulsió.
Inclou: Quadre de control, quadre de força, cablejat, programacio
per funcionament amb cabal constant, programació per
free-cooling per temperatura, presostats en filtres, actuador de
comporta, sondes de temperatura exterior i impulsio, targeta amb
protocol modbus (P - 383)

1,0004.415,48 4.415,48

10 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o
R-410a (P - 467)

29,50093,21 2.749,70

11 EED5MJS6 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 40 kg de
càrrega mínima i 100 kg de càrrega màxima, format per molla
d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau,
cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de
seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna
de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis
oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris
de muntatge. (P - 387)

20,00014,15 283,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0D.16 44.351,40

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
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TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO0D
TITOL 4 (1) CANONADES17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF5J1JS4 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un
sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips 28 a
56 kW, format per una derivació per a la línia de gas, una
derivació per a la línia de descàrrega de gas i una derivació per a
la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors
de coure, soldat per capil·laritat (P - 489)

3,000141,63 424,89

2 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 479)

24,00031,56 757,44

3 EF5B86B1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 486)

21,00019,04 399,84

4 EF5B76B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 485)

19,00016,84 319,96

5 EF5B64B1 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 484)

16,0009,83 157,28

6 EF5B54B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 483)

226,0009,63 2.176,38

7 EF5B44B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 482)

14,0008,91 124,74

8 EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 481)

223,0007,30 1.627,90

9 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 514)

21,0008,79 184,59

10 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 513)

21,0007,70 161,70

11 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 512)

2,0007,66 15,32

12 EFQ33A5L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

2,0007,64 15,28

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 147

superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 511)

13 EFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 510)

21,0007,16 150,36

14 EFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 509)

17,0006,96 118,32

15 EFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 508)

14,0006,80 95,20

16 EFQ3364L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 507)

226,0005,16 1.166,16

17 EFQ3363L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 506)

14,0004,85 67,90

18 EFQ3341L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 500)

223,0004,50 1.003,50

19 ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 332)

92,50015,55 1.438,38

20 EG2DCGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 550)

16,00027,03 432,48

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0D.17 10.837,62

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO0D
TITOL 4 (1) DIFUSIO18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 376)

1,2006,15 7,38

2 EE51KQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de
reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras (P - 374)

318,00028,32 9.005,76

3 EE51ET10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, resistència tèrmica >=

14,00029,31 410,34
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1,25 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras (P - 373)

4 EEK11R07 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x125 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
408)

23,00036,74 845,02

5 EEK11R08 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 500x125 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
409)

12,00041,52 498,24

6 EEK11R09 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
410)

12,00053,94 647,28

7 EEK11R10 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1000x125 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P -
411)

2,00062,83 125,66

8 EEKDA73G u Regulador de flux rectangular d'acer lacat, de 200x100 mm,
regulació volumètrica, aletes múltiples oposades i muntat sobre
un difusor rectangular (P - 427)

22,00024,41 537,02

9 EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P -
446)

21,00068,73 1.443,33

10 EE44CJS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster+Llana de vidre, de 127 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat (P - 372)

31,5009,27 292,01

11 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 432)

10,000173,44 1.734,40

12 EEKP4411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb
rearmament manual.  (P - 436)

2,000195,78 391,56

13 E7CPAJS1 m2 Panells absorbents de sandwich prefabricat de planxa
galvanitzada d'espessor adequat al treball a realitzar segons UNE
36130-76, per aïllament acústic, Rw 31 Db, a la transmissió i
antireverberant. Unida amb fixacions mecàniques directament a la
coberta, amb estructura de suport i perfils d’anclatge i porta
d’accés amb el mateix tipus de panell, col·locat (P - 132)

25,000316,35 7.908,75

14 EEKS3JS2 u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 700 mm
d'amplària, 600 mm d'alçària i 900 mm de llargària, amb 2 cel·les
de llana mineral, lames de 200 mm de gruix i amb una separació
entre elles de 150 mm, cabal d'are de 2000m3/h i atenuació
acústica de 17.7 dBA, col·locat (P - 442)

2,000449,72 899,44

15 EEKS3JS3 u Silenciador acústic de cel·la rectangular per encapsulat. Format
per: cel·les de llana mineral que actuen com a absorbent,
envolvent de xapa d’acer galvanitzat i marcs de connexió de llarg
1200 mm i una secció de (base x altura) de 1500 x 1500.
Separació entre lames de 200 mm i lama de 200 mm. Cabal
d’aire de 3.000 m3/h i atenuació acústica global de 24,2 dBA,
col.locat. (P - 443)

16,000449,72 7.195,52

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0D.18 31.941,71
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO0D
TITOL 4 (1) CONTROL VRV19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV32JS1 u Controlador centralitzat per a regular fins a 200 unitats
interiors/grups, pantalla tàctil, programador horari, servidor web
per connexio desde PC o compatible amb dispositius movils,
control de ventilació, visualització de temperatura de retorn de
cada unitat interior, gestio energètica, connectable a xarxes LAN i
WLAN.  instal·lat i connectat (P - 453)

1,0003.789,81 3.789,81

2 EEV32JS2 u Control Remot Simplificat, per a 1 g./16 uts,instal·lat+connectat (P
- 454)

17,000212,20 3.607,40

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0D.19 7.397,21

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CLIMATITZACIO0D
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARC1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 882)

1,0002.795,70 2.795,70

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0D.20 2.795,70

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) VENTILACIÓ0E
TITOL 4 (1) VENTILACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE42C814 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 365)

10,00042,61 426,10

2 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 368)

148,50014,82 2.200,77

3 EEKP2JS3 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre col·locada entre els
conductes. La comporta tallafocs serà Ei 120, amb rearmament
manual.  (P - 435)

2,000202,22 404,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0E.01 3.031,31
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) VENTILACIÓ0E
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARV1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 889)

1,00083,87 83,87

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0E.20 83,87

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS0F
TITOL 4 (1) DETECCIO1A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KM12A026 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD
indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la
paret (P - 916)

1,000738,61 738,61

2 KM112110 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P -
913)

38,00064,88 2.465,44

3 KM112JSS u Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura
direccionable, algorítmic, amb traçabilitat integrada amb sirena i
dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt
rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat
per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums que
conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2
formen un detector vàlid en totes les aplicacions de detecció de
fum. Les seves condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes
no desitjades i millorar el rendiment. Incorpora cargol de seguretat
que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no
autoritzat del detector, amb base per encastar, encastat,
programat i funcionant.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a + 50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega a Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí

6,000125,85 755,10
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Dimensions (mm): ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Una mica-Tec ™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Certificats: EC Nº 0356-CPR-0407
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088 (P - 915)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0F.1A 3.959,15

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS0F
TITOL 4 (1) EXTINCIO1B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 918)

2,00051,33 102,66

2 KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 919)

1,00086,82 86,82

3 KM237ABG u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma
, i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge (P - 917)

4,000420,07 1.680,28

4 EN4226B7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 778)

4,00062,00 248,00

5 EF11HA22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 473)

35,00052,97 1.853,95

6 EF11H922 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 472)

39,50042,43 1.675,99

7 EF11H822 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 471)

40,50030,95 1.253,48

8 EF11H722 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm
i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 470)

4,00025,49 101,96

9 EF11H622 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i
DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 469)

11,80019,15 225,97

10 EMSB31L2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, 7,00010,91 76,37
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quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 764)

11 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada (P - 745)

9,00017,23 155,07

12 EM243A2B u Ruixador automàtic de paret, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada (P - 746)

2,00023,41 46,82

13 EFM11JS1 u Maniguet per connexio de ruixador de longitut 1m, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, muntat superficialment (P - 498)

11,00010,15 111,65

14 EN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
784)

2,00070,11 140,22

15 EM243JS1 U Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos
contactes NA/NC, de 2 1/2´´ DN 63 mm de diàmetre, per a una
pressió màxima de treball de 31 bar. (P - 747)

1,000192,37 192,37

16 EN4515A7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593,
motoritzada, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada superficialment (P - 779)

1,000210,51 210,51

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0F.1B 8.162,12

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) PREVENCIO D'INCENDIS0F
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARI1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 884)

1,000363,44 363,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0F.20 363,44

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS1C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPD1JUS1 u Pericó d’entrada de dimensions de 400x400x600mm(llarg x
ample x fons), amb dos punts per a l’estesa de cables situats 150
mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una
tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà de
fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge. (P - 861)

1,000207,43 207,43
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2 E222JSS1 M3 Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a
màxim en terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i
càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus. (P -
10)

10,00015,51 155,10

3 E225JSS1 M3 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de
les arquetes, amb mitjans mecànics i terres adequades. (P - 14)

7,00021,57 150,99

4 E315JSS1 m3 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de
150 kg / m3, col·locat segons secció tipus del projecte. (P - 31)

8,02591,98 738,14

5 EG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 542)

6,0004,40 26,40

6 EG2DE8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
554)

37,00023,59 872,83

7 EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
553)

62,00021,32 1.321,84

8 EG2DE8D7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P -
552)

158,00018,56 2.932,48

9 EG22HA15 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
546)

39,0002,82 109,98

10 EG62JSS8 U Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar
el registre d'usuari configurable. Instal·lat (P - 672)

7,0006,22 43,54

11 EPD3JSS1 u Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta.
Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas
dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada. (P - 862)

7,000101,36 709,52

12 EPD3JSS2 U Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta.
Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas
dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos
elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada. (P - 863)

16,00092,47 1.479,52

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1C 8.747,77

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO ICT RTV TERRENA1D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP11AF20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany
17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 806)

1,00055,21 55,21

2 EP11H800 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de
freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 8 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 808)

1,00023,41 23,41
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3 EP11F200 u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87.5 a 108 MHz, guany 2 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament (P - 807)

1,00038,54 38,54

4 EP12JSS1 U Amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb
nivell màxim de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany 30 dB.
Figura de soroll 9 dB. (P - 811)

11,00072,07 792,77

5 EP12JSS2 U Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de
sortida de 114 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll
9 dB. (P - 812)

1,00062,22 62,22

6 EP12JSS3 U Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de
sortida de 123 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll
9 dB. (P - 813)

1,00065,44 65,44

7 EP12JSS4 U Pont d'unió mòduls. (P - 814) 20,0002,04 40,80

8 EP12JSS5 U Font d'alimentación commutada 60 W 24 V - 2,5 A. (P - 815) 1,00075,71 75,71

9 EP12JSS6 U Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la
banda 950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI.
Rebuig TV-FI> 20. Connectors ´´F´´ Femella. Dimensions:
93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la incorporació
del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de distribució. (P - 816)

1,00027,78 27,78

10 EP13JSS1 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
818)

2,00026,88 53,76

11 EP13JSS2 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/15. per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
819)

1,00026,88 26,88

12 EP13JSS3 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
820)

19,00026,88 510,72

13 EP13JSS4 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
821)

1,00026,88 26,88

14 EP13JSS5 U Derivador de 4 sortides, tipus ROD 4/30 per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 30 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
822)

1,00027,93 27,93

15 EP13JSS6 U Derivador de 2 sortides, tipus ROD 2/25. per RF i FI amb pèrdues
en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz.
Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx. (P -
823)

1,00026,88 26,88

16 EP13JSS7 U Distribuïdor 4 sortides tipus ROS 600dc (P - 824) 3,00013,89 41,67

17 EP13JSS8 U Distribuïdor 2 sortides tipus ROS 200dc (P - 825) 3,00013,89 41,67

18 EP141232 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 826)

8,00020,12 160,96

19 EP1ZJSS1 U Conector F (P - 827) 151,0000,38 57,38

20 EP1ZJSS2 U Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls). (P - 828) 1,00010,69 10,69

21 EP1ZJSS3 U Resistència de final de línia de 75 Ohms (P - 829) 42,0000,26 10,92
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22 EP1ZJSS4 U Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV. i
FM, amb suports. (P - 830)

1,00034,67 34,67

23 EP1ZJSS5 U Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´. (P - 831) 3,00014,09 42,27

24 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

169,0001,42 239,98

25 EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment (P - 582)

54,0007,77 419,58

26 EG3RJSS1 U Terminal de terra cable nu 25 mm2 (P - 587) 2,0005,95 11,90

27 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

155,0001,62 251,10

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1D 3.177,72

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO ICT SATÈL·LIT1E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP11P190 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer
galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides, fixada mecànicament (P - 810)

1,00090,82 90,82

2 EP11JSS1 U LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB.
Bandes FI a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5
dB. Consum màxim 190 mA. (P - 809)

1,00033,43 33,43

3 EP12JSS7 U Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124
dBuV. (P - 817)

1,00099,41 99,41

4 EP1ZJSS6 U Suport ´´L´´ RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45
mm x Gruix 1,5 mm. (P - 832)

1,00020,38 20,38

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1E 244,04

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO DADES-VEU+WIFI1F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP74JSS9 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 32 unitats
d'alçària, de 1610 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària),
d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P -

1,000864,71 864,71
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852)

2 EP7ZA122 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i
pilot, col·locat (P - 856)

1,000140,52 140,52

3 EP7ZE161 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P -
857)

1,00050,08 50,08

4 EP7311D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
849)

41,00017,55 719,55

5 EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 850)

4,00017,11 68,44

6 EP7ZJSS1 u Panell amb 12 connectors sc, de fibra òptica multimode. (P - 858) 1,000281,16 281,16

7 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 854)

2,000290,71 581,42

8 EP7ZJSS2 U Plafó guiacables 1 unitat amb tapa 1h color negre, instal•lat i
comprovat. (P - 859)

5,00017,23 86,15

9 EP43JSS1 U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 1,5
metres de longitud. (P - 844)

41,0005,53 226,73

10 EP43JSS2 U Fuetó amb connectors rj45/rj45 amb cable utp categoria 6a de 3
metres de longitud. (P - 845)

10,0006,89 68,90

11 EP7Z6529 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor,
d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 800 mm, fixada mecànicament (P - 855)

3,000130,99 392,97

12 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 843)

3.100,0001,69 5.239,00

13 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
545)

26,0002,34 60,84

14 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 544)

12,0001,86 22,32

15 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

270,0001,62 437,40

16 EP51JSS1 u Centraleta telefònica per a 2 linies exteriors digitals XDSI, 8
extensions analògiques i 4 extensions digitals, col·locada mural
(P - 848)

1,000713,05 713,05
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17 EP4229K6 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells,
per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure
rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata (P - 842)

55,0005,44 299,20

18 EP7ZJSS3 u El switch PoE + administrat S1600-24T4S amb ports Ethernet
24x10 / 100/1000 Base-T RJ45, 1 port de consola, 4x ranures
SFP + 10G, d'alt rendiment de maquinari i programari, protocol de
protecció d'anell ràpid (RSTP) estable i fiable, configuració lliure,
seguretat de xarxa sòlida, administració convenient i
manteniment. L'interruptor pot identificar automàticament els
dispositius connectats, ja sigui compatible amb els estàndards
IEEE 802.3af o IEEE 802.3, i després subministrar energia per a
ells. El switch PoE fa que sigui més fàcil implementar un punt
d'accés sense fil (AP) i un equip de xarxa de terminal basat en IP
amb tecnologia PoE.
Classe de switch: Capa2 +
Capacitat de commutació: 180 Gbps
Switch Xip: VITESSE
Velocitat de reenviament: 130.94 MPPS
MAC taula de direcció: 32K
Packet Buffer memòria: 32M
Jumbo frames hats 9.6K
PoE Standard: Compleix amb IEEE 802.3af / at
Consum d'energia per port PoE: Max. 30W
VLANs: hats 4K
Max. Consum d'energia: 600W
Interfície de gestió de web: Suportat
Font d'energia Entrada 100-240VAC, 50-60Hz
Tipus de pin d'energia End-span (P - 860)

2,000371,52 743,04

19 EP7EJSS1 U Antena Wifi IAP Aruba Instant IAP-PW-204 Wireless Access Point
POE, 802.11n/ac, 2x2:2, dual radio, antenna connectors -
Restricted regulatory domain: Rest of World o equivalent, sense
controladora.. Totalmentinstal·latifuncionant (P - 853)

9,000427,97 3.851,73

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1F 14.847,21

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO VIDEO PORTER1G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP22PF1A u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador ,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés,
muntada superficialment (P - 834)

1,000876,29 876,29

2 EP213241 u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i
video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb
teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril
DIN, col·locat (P - 833)

2,000146,38 292,76

3 EP238118 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense
secret de conversació, de taula (P - 835)

1,000457,73 457,73

4 EP254470 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat
(P - 836)

1,00039,83 39,83

5 EP263340 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i 2,00052,01 104,02
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cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat (P - 837)

6 EP271D03 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de
secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 838)

45,0003,31 148,95

7 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure
amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 841)

25,0001,42 35,50

8 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
543)

20,0001,62 32,40

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1G 1.987,48

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) INSTAL.LACIÓ SISTEMA D'INDUCCIÓ MAGNÈTICA1I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP3CJS02 u Subministrament i instal·lació de sistema d'inducció magnètica
segons UNE-EN 60118-4:2016 i estandar IEC 60118 - 4:2014.
Amplificador inducció, ´´alfombrilla bucle´´ de 40x40 cm, microfon
coll de cigne i senyalistica. Instal·lacio de cablejat de secció
rodona, aïllat soterrat, concessions a l'equip, posada en marxa,
informe de compliment de la instal·lació. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 840)

1,000710,95 710,95

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.1I 710,95

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) TELECOMUNICACIONS (WIFI I V-D)0G
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ART1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 888)

1,000908,60 908,60

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0G.20 908,60

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT0H
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TITOL 4 (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMD31490 U Kit central CR-G2 de 8 zones (ampliable a 50 zones) + teclat aut.
Kit compost per central CR-G2 de 8 zones, ampliable a 50 zones
amb detectors convencionals, detectors en BUS o detectors via
ràdio. Incorpora el transmissor RTC. Inclou també teclat LCD
ALA941008 .. Model ALA941001 de Plana Fabrega o equivalent.
Totalment instal•lat i funcionant (P - 758)

1,000440,10 440,10

2 EMD31441 U Bateria sense manteniment de 12 V, 18 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006313 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 753)

1,00021,88 21,88

3 EMD314T2 U Bateria sense manteniment de 12 V, 7 Ah, inclou ecotaxa.Model
ALA006311 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment instal·lat i
funcionant (P - 760)

1,0007,46 7,46

4 EMD31443 U Teclat LCD per centrals CR-G2 .. Teclat amb pantalla
retro-il•luminada. Interfície de menús intuïtiu per a l'usuari.
certificat   EN50131 Grau 2 ..Model ALA941008 de Plana Fabrega
o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 755)

1,00037,94 37,94

5 EMD31442 U Mòdul GSM / GPRS per a central CR-G2 .. ´´És endollable a la
placa central i permet al sistema comunicar-se a través de xarxes
GPRS / GSM per reportar, controlar i programar. Podeu enviar
esdeveniments a la CRA a través dels canals de GSM veu, SMS
o GPRS. Els esdeveniments poden ser enviats en format SIA / IP,
SIA o Contact ID. Amb el mòdul GSM / GPRS, els usuaris finals
poden controlar el sistema amb les tecles DTMF del telèfon,
mitjançant missatges SMS o mitjançant l'aplicació per
smartphone.
A més, els usuaris poden rebre missatges del sistema en temps
real així com SMS, missatges de veu i correus electrònics.
certificat EN50131 Grau 2. ´´.Model ALA941018 de Plana
Fabrega o equivalent.
Inclou Antena externa addicional de 3 m per mòdul GSM / GPRS.
. Model ALA940108 de Plana Fabrega o equivalent. 
Totalment instal•lat i funcionant. (P - 754)

1,000166,66 166,66

6 EMD31489 U Mòdul expansor de 8 zones cablejades convencionals per CR-.
Fins a 3 expansors de 8 zones poden ser afegits al sistema de
seguretat CR-G2. Compleix amb la certificació EN50131 Grau 2
..Model ALA941033 de Plana Fabrega o equivalent. Inclou caixa
amb tamper per a accessoris i expansors. Caixa de plàstic amb
tamper per instal•lar accessoris i expansors del sistemaCR-G3.
Dimensions: 150 x 192 x 59 mm .. Model ALA941027 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionantt (P - 757)

2,00049,97 99,94

7 EMD31492 U Microfiltre ADSL. . Model TIN901236 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 759)

1,0003,78 3,78

8 EMD11BFA U Detector volumetric Doble Tecnologia Grau 2. Els detectors de
moviment TRITECH BLUE LINEGEN2 utilitzen una combinació
de tecnologies de detecció per infrarojos passius (PIR) i
microones amb processament avançat de senyals. Zona d'angle
zero i abast de cobertura de 12 x 12 m. Inclou detector + 2
ancoratges + 2 cargols + 21 Subjectacables. El LED d'alarma
visible des de l'exterior es pot desactivar després de la
instal•lació. Certificat EN50131, Grau 2. Classe Ambiental II ..
Model ALA022905 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant. (P - 751)

10,00028,21 282,10

9 EMD11BFB U Detector magnètic amb microprocessador digital i contacte
magnètic de porta / finestra. Per finestres, portes, parets i sostres.
Sensor piezoelèctric encapsulat bi-morf. Alimentació: De 9 a
16Vcc. Consum (típic): 7,5mA. Carcassa ABS resistent al foc.
Dimensions: 25 x 28 x 95mm (detector), 10 x 12 x 58mm (imant).
Certificat EN50131: Grau 3, ref ALA953915 de Plana Fabrega o

20,00020,38 407,60
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equivalent. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 752)

10 EMD31446 U Font d'alimentació 13,8 Vcc 4A per a central G3. Font
d'alimentació commutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl•lica.
Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II.
Detecció i senyalització mitjançant sortides de col•lector obert de:
fallada de xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal estat o
absent i fallada d'alimentació segons norma i senyalització
independent. Test dinàmic de bateria: desconnexió cada 5 minuts
de bateria i càrrega de 1 A / 2 s. Tamper NC de tapa i paret. 2
sortides de 12 V / 2 A estabilitzades + - 5% amb tensió de bateria
entre 10 i 14 V. Cada sortida és independent de la resta.
Protegida enfront de descàrregues electrostàtiques i
sobretensions. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de
bateria 13,8V / 3,5A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230 V
CA + 10% i -15%. Caixa de xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2
mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta
per a contenir 2 bateries de 18 Ah .. Model ALA951122 de Plana
Fabrega o equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 756)

1,0009,04 9,04

11 EMD41004 U Sirena interior cablejada Grau 3 sense Flash. Sirena
piezoelèctrica, tipus bitonal, per a ús en interiors.
Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció.
Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitjà a 1
metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. Compleix: UNE EN 50131, Grau 3.
Model ALA951023 de Plana Fabrega o equivalent. Totalment
instal•lat i funcionant (P - 761)

1,00012,44 12,44

12 EMD41079 U Sirena exterior. 12V. PLANA FÀBREGA llum blava, model ULTRA
.. Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única.
Material de gran qualitat i resistència amb un disseny atractiu.
Coberta interior de protecció d'acer. Incl. Tamper. Marcat Plana
Fàbrega. Certificat EN50131 Grau 3 .. Model ALA951337 de
Plana Fabrega o equivalent. 
Inclou
Placa 'ALARMA'. . Model ALA951305 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant
Totalment instal•lat i funcionant (P - 762)

1,00040,72 40,72

13 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 541)

214,0004,28 915,92

14 EG151212 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 531)

36,0008,96 322,56

15 EMD6JSS1 m Mànega Alarma blindada 2 + 4 fils LSOH (Rotllos 100m) ..
Mànega de Cable lliure d'halògens constituït per conductors de
coure flexibles de seccions combinades aïllats en polietilè.
Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x conductors
0,22mm2.Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb cinta
Alumini / polièster i drenatge de coure estanyat. Coberta exterior
de poliolefina termoplàstica.
Aplicació en Sistemes De Seguretat (alarmes) i Aplicacions de
telefonia i intercomunicació. On sigui necessari protecció enfront
de sorolls elèctrics .. Model CAB000124 de Plana Fabrega o
equivalent. Totalment instal•lat i funcionant (P - 763)

274,0000,71 194,54

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0H.01 2.962,68

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
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TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT0H
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARP1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 886)

1,000111,83 111,83

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0H.20 111,83

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE0I
TITOL 4 (1) ELEMENTS DE CAMP1H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV2C203 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE
TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA:
TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG
TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT
SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE
HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS.
PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3
% ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160 A. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 452)

1,000470,26 470,26

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0I.1H 470,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE0I
TITOL 4 (1) QUADRES CONTROL1I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEVC5004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL ELECTRICITAT.
INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI
ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ.
INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE. (P - 463)

1,0002.518,49 2.518,49

2 EEVC5006 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL CONSUMS.

1,0004.288,24 4.288,24
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INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI
ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS,
TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ.
INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS
CABLEJAT I MUNTATGE. (P - 465)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0I.1I 6.806,73

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE0I
TITOL 4 (1) SCADA GENERAL1J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV5C116 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR
PRINCIPAL SCADA, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ.
MODEL: PC/SCADA/INT AMB LES SEGÜENTS
CARATERÍSTIQUES:

Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Processador 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* Disc dur de 1 TB SATA
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 21´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia 

Software:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma 
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y
RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de
sistemes i equips.
* Soporta fins a 4.000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions
funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus,
BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels
usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir
prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència,
instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT. (P -
458)

1,0003.866,56 3.866,56

2 EEV5C500 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT
ELS SEGÜENTS CONCEPTES (240419):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.

1,0003.498,89 3.498,89
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* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat
elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la
seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als
requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i
optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. (P - 459)

3 EEV5C607 U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS
DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES,
INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN
MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Sistema Climatització VRV
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Comptador Energia Tèrmica
* Plataforma SENTILO de la Agencia de la Energia de Barcelona
(Inclou hardware necessari)

MODELO: PKT/DRV. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS CABLEJAT i
MONTATGE. (P - 460)

1,0005.316,97 5.316,97

4 EEV4C604 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP
INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS
BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN
SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN
FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE
SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS
BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 456)

350,0002,63 920,50

5 EEV4C605 ML SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5
INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS.
TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 457)

200,0002,63 526,00

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0I.1J 14.128,92

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02
CAPÍTOL (1) (1) CONTROL I MONITORATGE0I
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ARM1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 885)

1,000698,92 698,92

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.02.0I.20 698,92
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIONS COMUNS03
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCI0J
TITOL 4 (1) POSTA A TERRA EDIFICI1K

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 685)

10,00033,65 336,50

2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
687)

5,00040,16 200,80

3 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 583)

285,00011,58 3.300,30

4 EGDZJSS1 u Soldadura aluminotermica per unio del conductor en anell o dels
electrodes amb l'estructura de l'edifici. (P - 688)

48,00019,48 935,04

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.03.0J.1K 4.772,64

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIONS COMUNS03
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCI0J
TITOL 4 (1) SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP1L

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM91E23B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC)
no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 μs,
amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m
d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació
per a suport amb placa base muntat sobre coberta (P - 749)

1,0001.252,27 1.252,27

2 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en
el cable conductor de la instal·lació del parallamps (P - 750)

1,000338,01 338,01

3 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 685)

3,00033,65 100,95

4 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
687)

1,00040,16 40,16

5 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 584)

43,00011,01 473,43

6 ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 349)

1,00050,12 50,12

7 EG3RJSS2 U Fixacio-terminal de terra per a cable nu 50 mm2 (P - 588) 129,0003,53 455,37

8 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 547)

2,0004,31 8,62

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.03.0J.1L 2.718,93
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIONS COMUNS03
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCI0J
TITOL 4 (1) INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA1M

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGE1JSS1 u Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema
per a autoconsum, amb grau de proteccio IP66 i proteccions
interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i
proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial,
sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes
segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals
de Tersa (RD15/2018 i RD 244/2019). (P - 689)

27,000501,78 13.548,06

2 EGE2JSS1 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa,
trifàsic, potència nominal de sortida 9000 W, tensió maxima
d'entrada 900 V, rendiment màxim de 96.5 a 97.5%, grau de
protecció IP-65, col·locat (P - 690)

1,0002.960,57 2.960,57

3 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 572)

45,0007,85 353,25

4 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 569)

15,0003,55 53,25

5 EG31F146 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 578)

265,0000,88 233,20

6 EGE3JSS1 u Dispositiu sensor d'injecció zero a la xarxa per a inversors
d'autoconsum trifàsics. A més monitoritza tots els paràmetres de
la instal·lació solar.
El dispositiu permet complir el Reial Decret 900/2015 sobre
autoconsum, en què es prohibeix l'abocament a xarxa., amb part
proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat (P - 691)

1,000262,76 262,76

7 EGEKJSS1 u Quadre de proteccio i control planta fotovoltaica segons esquema
per a autoconsum,amb grau de proteccio IP66 i proteccions
interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i
proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial,
sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes
segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals
de Tersa (RD900/2015). (P - 692)

1,0003.795,45 3.795,45

8 EG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
(P - 548)

53,00025,70 1.362,10

9 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment (P - 581)

75,0004,91 368,25

10 EG3RJSS5 U Terminal de terra cable nu 16 mm2 (P - 589) 35,0003,85 134,75

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.03.0J.1M 23.071,64

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
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TITOL 4 INSTAL.LACIONS COMUNS03
CAPÍTOL (1) (1) INSTAL·LACIONS COMUNS CASAL GENT GRAND I RESIDÈNCI0J
TITOL 4 (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01AC01 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 872)

1,0001.048,38 1.048,38

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.03.0J.20 1.048,38

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT10
CAPÍTOL (1) (1) CASAL GENT GRAN01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL28U2C2 u Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones
(càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut juny m),
habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com
previsio botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc.
Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com
també l'il.luminació del forat del ascensor i zones nessesaries. (P
- 744)

1,00020.981,90 20.981,90

CAPÍTOL (1) (1)TOTAL 01.ON.05.10.01 20.981,90

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT10
CAPÍTOL (1) (1) RESIDENCIA TEMPORAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL28U1C4 u Ascensor elèctric sense sala de màquines, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats,
velocitat 1 m / s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones
(càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 18 m),
habitacle de qualitat mitjana de mesures 1400x1100 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central
de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 1 + 1 fulles d'acer inoxidable
de qualitat mitjana de mesures 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRET 203/2016.
Inclou tota l'instal.lació del ascensor segons normativa, tal com
previsio botonera accesible per minusvalids, senyalització, etc.
Inclou contracte manteniment d'ascensor de 1 any, així com
també l'il.luminació del forat del ascensor i zones nessesaries. (P

1,00023.729,63 23.729,63
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- 743)
CAPÍTOL (1) (1)TOTAL 01.ON.05.10.02 23.729,63

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT10
CAPÍTOL (1) (1) AJUDES DE RAM DE PALETA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACT2 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 879)

1,0001.188,26 1.188,26

CAPÍTOL (1) (1)TOTAL 01.ON.05.10.20 1.188,26

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) CASAL GENT GRAN01
TITOL 4 (1) APARELLS SANITARIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14BB11 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 714)

11,000361,92 3.981,12

2 EJ1BF99C u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per
anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
de 1.2 m i amplària de 0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de
6/9 l, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 718)

11,000287,85 3.166,35

3 EJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
(P - 712)

9,000155,37 1.398,33

4 EJ13B71G u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, fixat sota
taulell (P - 713)

2,000151,11 302,22

5 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 717)

1,000115,65 115,65

6 EJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 719)

1,00054,70 54,70

7 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de
designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la
xarxa de petita evacuació (P - 729)

9,00052,65 473,85

8 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC (P - 728)

2,00013,22 26,44

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.01.01 9.518,66
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OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) CASAL GENT GRAN01
TITOL 4 (1) AIXETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ2311AG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets (P - 723)

9,000105,86 952,74

2 EJ28613A u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´ (P - 725)

2,00080,64 161,28

3 EJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural (P - 726)

1,000176,64 176,64

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.01.02 1.290,66

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) CASAL GENT GRAN01
TITOL 4 (1) ACCESORIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 731)

8,000288,15 2.305,20

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.01.03 2.305,20

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) RESIDENCIA TEMPORAL02
TITOL 4 (1) APARELLS SANITARIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14BC1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 715)

15,000206,27 3.094,05

2 EJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
(P - 712)

15,000155,37 2.330,55

3 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 717)

1,000115,65 115,65

4 EJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 719)

1,00054,70 54,70

5 EJ12L6CP u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de 11,000165,88 1.824,68
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color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 710)

6 EJ12L8JP u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 711)

1,000288,12 288,12

7 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de
designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la
xarxa de petita evacuació (P - 729)

15,00052,65 789,75

8 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 727)

15,00029,90 448,50

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.02.01 8.946,00

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) RESIDENCIA TEMPORAL02
TITOL 4 (1) AIXETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ2311AG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets (P - 723)

15,000105,86 1.587,90

2 EJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural (P - 726)

1,000176,64 176,64

3 EJ22111A u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 720)

15,000117,09 1.756,35

4 EJ22V130 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de
1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà (P - 721)

15,00012,64 189,60

5 EJ22Y910 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible,
sintètica, preu superior (P - 722)

15,00074,12 1.111,80

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.02.02 4.822,29

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS05
TITOL 4 APARELLS SANITARIS I AIXETES11
CAPÍTOL (1) (1) RESIDENCIA TEMPORAL02
TITOL 4 (1) ACCESORIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 730)

3,00076,78 230,34

2 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 731)

9,000288,15 2.593,35

3 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 732)

3,000371,78 1.115,34

4 EAM1UAA5 m2 Subministre i col·locació de mampara fixa de 65cm d'amplada i
240cm de alçada, composada per un vidre lluna incolora

12,000315,48 3.785,76
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trempada de 8 mm, de gruix, fixada mecánicament a parament
amb perfileria en U d'acer inoxidable de 10x40mm, sellat amb
silicona. (P - 262)

TITOL 4 (1)TOTAL 01.ON.05.11.02.03 7.724,79

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT06
TITOL 4 RESIDENCIA TEMPORAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ81UA01 ut Subministre i col.locació de forn eléctric, amb unes mides totals
de 595x562x595 mm. totalment instalat i acabat amb envellidor
per tapar l'execés de forat. (P - 867)

14,000249,74 3.496,36

2 EQ81UA10 ut Subministre i col.locació de cuina electrica amb dos focs
connectat i col·locada enrasada amb el taulell de cuina (P - 868)

14,000144,74 2.026,36

3 EQ88UU02 ut Subministre i col.locació de campana extractora d'acer inoxidable,
intregada en mobiliari alt de cuina de 60 cm d'amplada, equipada
amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w,
xemeneia telescòpica (P - 869)

14,000157,36 2.203,04

4 EJ18UUAH ut Subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica rectangular, de 30x40 cm, acabat brillant, preu
mitjà, encastada per la part inferior a taulell de cuina. (P - 716)

14,00075,43 1.056,02

5 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets (P - 724)

14,00088,35 1.236,90

6 EQ71UU64 ut Mobiliari per a cuina d'habitatges, de dimensions 180x240 cm,
realitzats amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió
de 16 mm color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell
del mateix color que les portes, amb mòduls alts de 350 mm de
fondària i 900 mm d'alçària, incloent mòdul de campana
integrada, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 900 mm
d'alçària, amb mòdul columna per a nevera i forn microones,
tiradors d'acer inox. tot col·locat. 
Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts
i altre equipament de cuina.
Tot segons plànols de projecte.
 (P - 866)

14,0001.282,41 17.953,74

7 EQ51UU10 m2 Subministre i col.locació d'encimera per cuines de quars, de 20
mm de gruix, color a escollir per la DF, amb aresta matada,
col.locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forrats
per piques i plaques de cuina, amb el polit i abrillantat de les
cares vistes. (P - 864)

10,080259,24 2.613,14

8 EQ51UU11 m2 Subministre i col.locació d'aplacat per cuines de quars, de 15 mm
de gruix, color a escollir per la DF, amb aresta matada, col.locada
sobre mobles de cuina. S'inclou la formació polit i abrillantat de
les cares vistes. (P - 865)

10,080248,74 2.507,30

9 EAQDU100 ut PA-R-1-45.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
45x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm
de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla
batent de 45x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16
mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 266)

2,000363,10 726,20

EUR



CASAL DE GENT GRAN I RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D´EXCLUSIÓ
SOCIAL SITUAT AL CARRER MESTRES CASALS I MARTORELL, 2-16. AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
CARLOS VALLS ARQUITECTURA & AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 171

10 EAQDU101 ut PA-R-1-50.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
50x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm
de gruix acabat amb melamina blanca i pporta d'armari d'una fulla
batent de 50x240 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16
mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 267)

6,000376,75 2.260,50

11 EAQDU102 ut PA-R-1-70.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
70x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm
de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 70x240 cm formada amb tauler de fusta de DM
de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 268)

17,000405,10 6.886,70

12 EAQDU103 ut PA-R-1-100.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
100x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de
dues fulles batents de 100x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 269)

6,000415,60 2.493,60

13 EAQDU104 ut PA-R-1-105.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
105x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de
dues fulles batents de 105x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 270)

2,000431,35 862,70

14 EAQDU105 ut PA-R-1-160.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
160x240 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de
dues fulles batents de 160x240 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 271)

1,000746,37 746,37

15 EAQDU106 ut PA-R-2-35.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
35x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm
de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari d'una fulla
batent de 35x210 cm formada amb tauler de fusta de DM de 16
mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 272)

3,000342,10 1.026,30

16 EAQDU107 ut PA-R-2-90.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
90x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12 mm

3,000391,45 1.174,35
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de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de dues
fulles batents de 90x210 cm formada amb tauler de fusta de DM
de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta. Inclou la
col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 273)

17 EAQDU108 ut PA-R-2-130.- Subministre i col.locació d'armari de dimensions
130x210 cm, armari amb fons i laterals amb fusta de DM de 12
mm de gruix acabat amb melamina blanca i porta d'armari de
dues fulles batents de 130x210 cm formada amb tauler de fusta
de DM de 16 mm de gruix acabat amb melamina imitació fusta.
Inclou la col.locació de balda i barra superior i calaixera inferior.
Tot segons planos de projecte.

 (P - 274)

3,000641,35 1.924,05

TITOL 4TOTAL 01.ON.06.02 51.193,63

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 15)

302,6601,51 457,02

2 E921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM (P - 209)

5,57427,66 154,18

3 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 118)

37,1602,43 90,30

4 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 210)

37,1608,21 305,08

5 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col·locada
no adherida (P - 119)

37,1601,36 50,54

6 E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba,
realitzat amb formigó de baixa retracció i amb colmatador de
porus. (P - 212)

302,66029,53 8.937,55

7 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 230)

37,1606,26 232,62

8 F96AUU01 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recte, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 891)

14,00036,62 512,68

9 F961A4G7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 890)

86,44035,03 3.027,99

10 F9B4UU60 m2 Subministre i colocació de paviment de pedra granítica, deixada
de serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra (P - 892)

254,500139,26 35.441,67

11 F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la
cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de
60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter

37,16035,33 1.312,86
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de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada
(P - 893)

12 F9F51U01 ut Subministre i col.locació de paviment en tapa arqueta de 60x60
cm, amb especejament segons projecte de peces de formigó
vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb
textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix,
col·locat amb ciment cola flexible i rejuntades amb sorra
tamissada. (P - 894)

37,16033,00 1.226,28

13 EDKZA880 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de
600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter (P - 359)

3,000571,53 1.714,59

14 ED352566 u Pericó de pas, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm (P - 339)

3,000134,11 402,33

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.ON.07 53.865,69

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) MITJERES FINCA VEINA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 902)

78,19514,34 1.121,32

2 K21647U1 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 903)

29,44026,28 773,68

3 K21647U2 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 60 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 904)

32,20040,62 1.307,96

4 K216U171 m2 Regularització de paret de mitjera de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 905)

9,21817,61 162,33

5 E441FU01 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent i
galvanitzats en calent, sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller amb la formació de mecanitzacions per ancoratges i
elemensts de suports, col·locat a l'obra amb la p.p. de cargols i/o
soldadura.
 (P - 43)

427,2304,16 1.777,28

6 E612EM12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD,
R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 94)

33,50030,99 1.038,17

7 17CDST03 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment, amb placa rígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,222 m2.K/W, classe de reacció al foc A2-s1, d0,
Aplicació de morter de ciment hidràulic sobre els panells aïllants,
mitjançant una llana dentada d'acer inoxidable amb dents de 10
mmx 10mm, i subjecció mecànica amb espigues homologades,
tac i suport de niló, sobre les plaques es procedirà a regularitzar
la superfície de les plaques aïllants, estenent una capa fina de 2-3
mm sobre la qual es col·locarà, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, deixant solapaments de 10 cm entre les

240,88359,96 14.443,34
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trobades d'aquestes, es donarà una segona capa de 2-3 mm per
tal de cobrir la malla, imprimació de fondeig universal per a
homogeneïtzar l'absorció del suport, previ a l'aplicació de la capa
d'acabat. Acabat amb morter acrílic acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. inclou el retorn de
brancals i llindes amb llana mineral de roca de 40 mm. (P - 3)

8 E711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons
UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster
de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 113)

38,24018,69 714,71

9 E8KA1025 m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 20 a 30 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 203)

2,25036,94 83,12

10 E8KA1026 m Escupidor format per una xapa d'acer galvanitzat en fred de 1,5
mm de gruix, acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques per una
amplada de 16 a 20 cm
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la lama
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la DF. Elaborada en taller. Totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 204)

6,00036,94 221,64

11 E8K1B14N m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8
(P - 199)

8,00016,95 135,60

12 E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8
(P - 200)

6,25024,51 153,19

13 E8K1DU01 m Escopidor de 59 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8
(P - 201)

27,00044,75 1.208,25

14 E8J1316N m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de
color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 195)

16,20014,82 240,08

15 E8KA1U50 m Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de
gruix de 45 a 55 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir
per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques,
sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls.
Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran
un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a l'obra. (P - 205)

24,400114,45 2.792,58

16 E8KA1U51 m Xapa perforada de remat d'acer galvanitzat en fred de 2,0 mm de
gruix de 25 a 35 cm d'amplada, acabat lacat al forn color a escollir
per la DF, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques,
sobre estructura de suport de 60x60x5 mm, fixada a parament
verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls.

5,64098,34 554,64

EUR
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Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran
un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a l'obra. (P - 206)

17 E8KA1U52 m Formació de remat de coronament realitzat amb xapa d'acer
galvanitzat en fred de 1,5 mm de gruix de 45 a 55 cm d'amplada,
acabat lacat al forn color a escollir per la DF, amb 4 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques, sobre estructura de suport
de 60x60x5 mm, amb una lámina impermeabilitzant col.locada
sobre tauler de fusta de DM de 25 mm de gruix, fixada a
parament verticals,
Inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la xapa
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls.
Elaborada en taller. La junta horitzontal entre xapes es colocaran
un perfil en Z, per tal d'evitar l'entrada d'aigua d'escorrentia. Totes
les mides es comprovaran a l'obra. (P - 207)

4,500163,53 735,89

18 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 895)

418,7957,18 3.006,95

19 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats,
per a seguretat i salut (P - 896)

25.127,7000,09 2.261,49

20 E7C4RU10 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >=
1,714 m2.K/W, amb vel negre, col·locat sense adherir (P - 126)

13,0009,74 126,62

21 E867FE02 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated ),
realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat
color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de
panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades
amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl
de color negre, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes
cte. (P - 180)

11,000135,93 1.495,23

22 E867FE03 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated ),
´´panell serigrafiat´´ amb texte a facilitar per administració,
realitzat amb revestiment fenòlic de 10 mm de gruix, amb acabat
color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de
panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades
amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mecànica. inclou enllatat amb rastrells de hpl
de color negre, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes
cte. (P - 181)

2,000167,34 334,68

23 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines
de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
llis (P - 191)

27,7507,29 202,30
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24 E898MU10 ml Formació d'encintat pintat, amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
llis, coincident amb els remats de les agulles de la mitjera, d'una
amplada aproximada de 30-40 cm, amb franjes segons projecte.
(P - 192)

10,00018,98 189,80

25 E612EU58 ut Subministre i col.locació de reproducció de carassa ´´La
Catarina´´, realitzada amb copia per punts, realitzats un motlló de
goma i realitzat un model en escaiola, per poder realitzar una
copia. Realització d'una copia amb pedra calcaria igual a la peça
original i reproducció per la tècnica de punts, amb el mateix
acabat i textura que l'original.
A la peça es realitzaran unes perforacions per fixació de barilles
d'acer inoxidable roscada de 18 mm de diametre, calitat 316,
fixades amb resina epoxi. tot segons instruccións del industrial. (P
- 96)

1,0004.314,11 4.314,11

26 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 906)

11,1009,81 108,89

27 K2185J01 m2 Raspat de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 907)

11,1005,02 55,72

28 E8A41U10 m2 Envernissat de ceràmica previament netejada, amb vernís de
poliuretà, amb dues d'acabat, amb la superfície mat (P - 193)

11,10013,58 150,74

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.ON.10 39.710,31

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R34239 M3 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps
d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega
de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de
les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. (P - 17)

1.006,73413,95 14.043,94

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 19)

122,03022,38 2.731,03

3 E2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

10,66025,76 274,60

4 E2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

23,43036,54 856,13

5 E2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

22,04022,23 489,95

6 E2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 21)

9,88026,26 259,45

EUR
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7 E2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 20)

19,09840,64 776,14

8 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de
la zona de treball. (P - 18)

157,9505,20 821,34

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.ON.GR 20.252,58

OBRA PRESSUPOST  CASAL I RESIDENCIA_2020012001
CAPÍTOL OBRA NOVAON
CAPÍTOL (1) ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00025.752,25 25.752,25

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.ON.SS 25.752,25

EUR
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OBRA TREBALLS ADDICIONALS01
CAPÍTOL SERVEIS ADDICIONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IY10U001 u Servei de control d'accessos en horari laboral amb emissió
d'acreditacions físiques per al personal que autoritzi BIMSA i
registre d'entrades i sortides, durant una setmana complerta. (P -
1)

12,000914,33 10.971,96

2 IY10U002 u Servei de vigilància en horari no laboral i caps de setmana i
festius, durant una setmana complerta (P - 2)

12,0002.827,93 33.935,16

3 IY10U003 u Serveis d'amfitrió amb presència en obra, durant una setmana
complerta, dels diferents proveïdors autoritzats per BIMSA, per a
l'obertura i tancament de l'obra així com la coordinació dels usos
dels espais i posta a disposició d'energia per a la connexió de
llums de treball i petites eines així com ordre i neteja generals (P -
3)

12,0001.863,76 22.365,12

4 IY10U004 u Serveis de gestió de les instal·lacions, durant una setmana
complerta, amb el manteniment conductiu i les operacions de
regulació necessàries per mantenir tots els sistemes en
condicions normals de funcionament i explotació (P - 4)

12,000487,40 5.848,80

5 IY10U005 u Posta a disposició, durant una setmana complerta, dels
subministraments necessaris per mantenir tots els sistemes en
condicions normals de funcionament i explotació (P - 5)

12,000271,42 3.257,04

CAPÍTOLTOTAL 01.01 76.378,08

EUR
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NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.ON.01.00 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 22.167,84
Titol 4 01.ON.01.01 MOVIMENT DE TERRES 11.808,77

01.ON.01 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENYCapítol (1) 33.976,61

Titol 4 01.ON.02.01 FONAMENTS 61.119,40
Titol 4 01.ON.02.02 ESTRUCTURA 289.548,99

01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURALCapítol (1) 350.668,39

Titol 4 01.ON.03.01 CASAL GENT GRAN 414.181,82
Titol 4 01.ON.03.02 RESIDENCIA TEMPORAL 348.313,59

01.ON.03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORSCapítol (1) 762.495,41

Titol 4 01.ON.04.01 CASAL GENT GRAN 337.451,81
Titol 4 01.ON.04.02 RESIDENCIA TEMPORAL 293.159,32

01.ON.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCapítol (1) 630.611,13

Titol 4 01.ON.05.01 CASAL GENT GRAN 446.424,20
Titol 4 01.ON.05.02 RESIDENCIA TEMPORAL 381.405,23
Titol 4 01.ON.05.03 INSTAL.LACIONS COMUNS 31.611,59
Titol 4 01.ON.05.10 INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT 45.899,79
Titol 4 01.ON.05.11 APARELLS SANITARIS I AIXETES 34.607,60

01.ON.05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEISCapítol (1) 939.948,41

Titol 4 01.ON.06.02 RESIDENCIA TEMPORAL 51.193,63
01.ON.06 EQUIPAMENTCapítol (1) 51.193,63

2.768.893,58

NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import
Capítol (1) 01.ON.01 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 33.976,61
Capítol (1) 01.ON.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 350.668,39
Capítol (1) 01.ON.03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 762.495,41
Capítol (1) 01.ON.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 630.611,13
Capítol (1) 01.ON.05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS 939.948,41
Capítol (1) 01.ON.06 EQUIPAMENT 51.193,63
Capítol (1) 01.ON.07 URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS 53.865,69
Capítol (1) 01.ON.10 MITJERES FINCA VEINA 39.710,31
Capítol (1) 01.ON.GR ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS 20.252,58
Capítol (1) 01.ON.SS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 25.752,25

01.ON OBRA NOVACapítol 2.908.474,41

2.908.474,41

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.ON OBRA NOVA 2.908.474,41

01 Pressupost  CASAL I RESIDENCIA_20200120Obra 2.908.474,41

2.908.474,41

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CASAL I RESIDENCIA_20200120 2.908.474,41

2.908.474,41

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 SERVEIS ADDICIONALS 76.378,08

01 TREBALLS ADDICIONALSObra 76.378,08

76.378,08

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 TREBALLS ADDICIONALS 76.378,08

76.378,08

EUR
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1. Introducció
Amb aquesta Memòria Ambiental es pretén definir les mesures, algunes d'elles d'obligat compliment per la
normativa ambiental, encaminades a reduir l'impacte ambiental i social que la obra pot ocasionar. Aquestes
mesures estan recollides i justificades en el cos d'aquest treball.

L'objecte d'aquest estudi es el Projecte per la construcció d'un nou Equipament Municipal Casal de Gent Gran i
Allotjaments Temporals per a persones adultes amb risc d'exclusió social, situat al Carrer dels Mestres Casals i
Martorell 2 16 al Barri de Sant Pere, Sta. Caterina i La Ribera al Districte de Ciutat Vella, de Barcelona, promogut
per BIMSA Ajuntament de Barcelona.

1.1 Descripció general
El solar on s'ubica l'equipament objecte de l'actuació es troba situat al C. dels Mestres Casals i Martorell 2 16, al
barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, al Districte de Ciutat Vella, a la illa delimitada pel mateix C. dels
Mestres Casals i Martorell, C. de l'Arc de Sant Cristòfol, C. de Jaume Giralt i C. de Sant Pere més Baix.

El solar objecte de l'actuació es de titularitat municipal, es troba lliure d'edificacions i s'hi ha realitzat una
actuació d'urbanització provisional. El solar és pràcticament pla, amb una forma quadrangular i una superfície de
677m2. L'amplada del solar en el costat que fa mitgera amb l'edifici d'habitatges situat al C. dels Mestres Casals i
Martorell, número 18, es de 24,10m i la longitud en el seu costat més llarg és de 37,10m aproximadament.

L'edificabilitat resultat d'aplicar els paràmetres del planejament vigent a la parcel la, tenint en compte una
ocupació del 60% i l'ordenació de dos volums de PB+1 i PB+4, fixen un sostre edificable de 1450m2.

L'edifici es conforma amb dos volums bàsics on s'ubica els programes funcionals ben diferenciats. Així dons a la
planta baixa i primera s'ubica el programa de casal. A les plantes segona, tercera i quarta s'ubica el programa
funcional dels allotjaments temporals.

Situació

1.2. Descripció del sistemes constructius de l’edifici

1.2.1.Treballs previs
Es preveu l'excavació de terres de la part del solar ocupat per l'edificació corresponent al nivell se recolzament
dels terres en contacte amb el terreny i dels elements de fonamentació i d'instal lacions encastades en el terra.

1.2.2. Estructura
Es planteja un sistema estructural principal metàl lic, tant pels elements verticals com pels horitzontals, responen
a la racionalitat i ordre de la planta. Aquests defineixen unes crugies de llums controlades que es cobriran amb
sistemes mixtos de xapes col laborant. En aquesta línia es vol reduir el pes de l'estructura per minimitzar els
elements de fonamentació.
La utilització d'estructures metàl liques minimitza la contaminació acústica durant les obres, redueix el consum
d'aigua, accelera l'execució i l'aprofitament al final de la vida útil de l'edifici. La posada en obra dels elements
prefabricats que formen els sostres es ràpida i permet reduir la despesa energètica i consum d'aigua respecte a
un sistema convencional. Tot, tenint present la ubicació del solar i les implicacions d'aquest en la determinació
dels processos.

1.2.3. Envolupant i acabats exteriors
Terres en contacte amb el terreny
El paviment de la planta baixa, en contacte amb el terreny estarà aïllat tèrmicament amb un panell aïllant, sobre
la solera de llosa de formigó armat situada sobre emmacat de graves reciclada.

Façanes
La part cega de la façana del l'edifici alt de PB+4 , on s'ubiquen el allotjaments, tindrà un acabat continu d'estuc
flexible sobre panells aïllants fixats sobre la cara exterior d'una paret de maó calat de suport, sistema SATE. En la
cara interior es col loca un extradossat autoportant de perfil metàl lic i placa de guix amb un reblert de panell
aïllant de llana mineral situat entre els muntants.
La façana del cos de PB+1, on s'ubica l'ús del casal, està formada per pales verticals de formigó prefabricat GRC,
de 10x30cm, separades 60cm, que es recolzen en el nivell de planta baixa i tenen l'alçada de la barana de
coberta, fixat a la cara exterior dels cantells dels forjats. Les fusteries es situen entre les pales formant una
gelosia, combinant parts fixes i practicables que son de peril d'alumini.
Les fusteries dels allotjaments son de fusta, de dos fulls batents amb una mida total de 1,40x2,60m, enretirades
0,90m del límit de la façana, generat una terrassa. Estan muntades sobre un recercat de fusta, que evita la
sobreexposició de la part vidriada a l'estiu i disposen de persiana enrotllable d'alumini per enfosquir l'estança.

Cobertes
La coberta de l'edifici del casal, situat en la planta primera tindrà un ús públic i tindrà un acabat enjardinat. En la
coberta es realitzaran activitats lúdiques pròpies del Casal, i es donarà cabuda a un hort urbà. Les especies
emprades en l'enjardinament seran principalment autòctones, de molt baix consum d'aigua i poc manteniment,
del tipus extensiu com plantes aromàtiques adaptades al clima mediterrani. Les parts de la coberta amb
paviment serà de llosa de formigó sobre suports regulables formant una coberta ventilada
La coberta de l'edifici dels allotjaments, de PB+4, es plana, invertida i te un acabat de graves reciclades, i es
accessible exclusivament per manteniment.. Estarà aïllada tèrmicament amb panell aïllant de poliestirè extruït
S'hi ubicaran els panells solars que permetran la producció de renovables. A la coberta s'accedeix des del badalot
de l'escala de l'edifici.
En la coberta de l'edifici del casal es situa d'un lluernari de perfil d'alumini i vidre doble de seguretat que permet
l'entrada de llum natural als espais centrals de l'equipament situat en planta baixa i primera.

Terres en contacte amb l'exterior
L'edifici dels allotjaments es situa per sobre del nivell desdoblat de la planta primera, on es situen equipaments
comuns i instal lacions. Es situa per davant del pla del nivell de l'altell formant un àmbit exterior porxat d'accés a
la coberta. El terra dels allotjaments en contacte amb l'exterior tindrà un acabat continu d'estuc flexible, sobre
panells aïllants fixats a la cara inferior del sostre, donant continuïtat a la façana, eliminant els ponts tèrmics.
L'acabat del sostre del porxo d'entrada es cel ras de tauler de fusta fixat al sostre i aïllat tèrmicament.



Reixes i proteccions
La barana de les obertures dels allotjaments serà de vidre de seguretat, fixat lateralment al recercat de fusta.
La coberta del Casal, tindrà una barana de vidre de seguretat fixada en la cara interior del remat de coberta.
La mitgera exposada de l'edifici veí , del c/ Mestres Casals i Martorell tindrà una protecció de lames verticals de
formigó prefabricat, en tota la seva alçada.

1.2.4. Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Compartimentació interior
Les divisions interiors son d'entramat autoportant amb plaques de guix laminar assegurant el compliment dels
requeriments acústics, tèrmics i de protecció enfront el foc i afavorint futurs canvis d'us i flexibilitat dels espais
interiors.
Els recintes de les escales i ascensors es resolen amb una paret de maó calat per revestir i un extradossat de
placa de guix en la cara en contacte amb els espais condicionats, amb reblert de panell aïllant tèrmic acústic de
llana mineral
Els tancaments interiors d'accés a les aules es un conjunt format en gran part per un parament transparent
integrat amb el mobiliari per tal de permetre la utilització flexible dels espais contigus a les aules.
Les divisòries de les cabines dels banys son de tauler fenòlic de 2m d'alçada sobre suports de 0,2m i ferramenta
d'acer inoxidable.

Acabats interiors
En les zones comunes de l'edifici dels allotjaments es col locarà un revestiment en els paraments verticals situats
en les zones de circulació de tauler de fusta fixada sobre mestres.
El revestiment vertical dels tancaments dels banys i cuines es col loca peça de gres ceràmic vidriada.
El paviment a l'interior dels allotjaments es peça de peça de terratzo excepte als banys que es col loca paviment
de gres porcellà nic antilliscant. Es situa a sobre de solera de morter de ciment, aïllada acústicament amb làmina
anti impacte. A les zones comunes del l'edifici dels allotjaments es de pedra natural.
El paviment en l'interior del Casal es de pedra natural excepte a la sala d'actes que es de tarima de fusta.
Els cel rasos seran de placa de guix laminar continu acabat llis excepte a la Sala d'Actes del Casal i al menjador
que es fonoabsorvent.

2. Identificació dels vectors ambientals

A. Població

Utilitat per a la població:
Amb aquesta intervenció la població es veurà beneficiada amb una millora i ampliació de les infraestructures ja
existents en el barrí.

Alteració del benestar de veïns, vianants i de l'activitat econòmica i d'empreses:
En principi el benestar deis veïns no es veuria afectat degut a l'edifici disposa de suficient espai exterior per
realitzar les tasques de càrrega i descàrrega sense interferir en la circulació viaria, a la cantonada del carrer dels
Mestres Casals i Martorell i Carrer de l'Arc de Sant Cristòfol, de un carril de sentit únic.
De totes maneres es prendran les següents mesures que estaran desenvolupades a l'Estudi de Seguretat i Salut:

Senyalització del recinte d'obres i de les zones destinades a l'abassegament de materials, de residus,
quan no puguin estar dins de l'àmbit d'obra.
Informació a veïns i als locals d'activitat empresarial fent especial esment a la restitució deis serveis.
Vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il luminació de l'obra.
Programació de l'obra tenint en compte les interferències al transit de pas i al transit local (zones
d'estacionament, aparcament privat i zones de carrega i descarrega comercial) i la seva interacció amb
els itineraris de vianants. A més de intentar generar el mínim impacte possible pera la població i a la
seva accessibilitat i mobilitat, tenint en compte la vida de la zona (ús habitual deis espais públics,
esdeveniments especials, activitat econòmica i d'empreses)
Es duran a terme les operacions especials que puguin alterar la circulació, com les de carrega i
descarrega de l'obra.
S'estudiarà l'emplaçament d'elements com casetes d'obra, sanitaris, espais d'emmagatzematge de
petita maquinaria, quan aquests no es puguin ubicar dins l'àmbit d'obra.

S'estudiaran totes les afeccions d'accés que pot ocasionar l'execució de l'obra i definir com resoldre les,
tenint especial cura amb l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i a no provocar barreres
arquitectòniques (col locació de passeres amb paviment adequat per evitar la relliscada de persones,
itineraris alternatius).
S'establiran passos adequats per als clients deis establiments afectats per l'obra.
En el cas que hi hagi possibilitats d'aparició de plagues, es proposaran les mesures oportunes per tal
d'evitar que aquestes puguin afectar a la població.
Es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors.

B. Residus

Generació, segregació i gestió deis residus de la construcció:
S'adjunta L'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició (veure Annex AN GR Estudi de Gestió de
Residus de la Construcció) i conté entre d'altres aspectes els que son d'aplicació a l'obra en qüestió, contenint:

Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es preveu generar a l'obra.
Mesures pera la prevenció i minimització deis residus en l'obra.
Com es segregaran els residus generats en obra i en la demolició amb els plànols de les instal lacions
previstes pera la segregació d'aquests residus.
Pla d'enderroc orientat a la màxima segregació deis residus generats i a la proposta de reutilització de
materials o residus procedents de l'enderroc.
Les operacions de reutilització (en la mateixa obra o altres), valorització o eliminació a que es destinaran
els residus (suggerir abocadors).
lnventari deis materials que puguin esdevenir contaminants i que requereixin de ser emmagatzemats
temporalment mentre durin les obres (residus perillosos o materials que en poden esdevenir). Es
detallarà com es preveu la seva recollida selectiva i posterior gestió.
Especificació del tracte que rebran les aigües residuals sanitàries procedents de serveis d'obra,
especialment quan no es puguin habilitar connexions a la xarxa de clavegueram.
Es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors i en especial tot el referent a la
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació deis residus.

C. Materials

Consum de materials:
Es tindrà en compte en relació a aquest aspecte la compra correcta i emmagatzematge adequat, posant especial
atenció a:

La planificació de la compra de materials i el seu emmagatzematge per tal de minorar els escreixos i
garantir les seves propietats.
Es tindrà cura de la manipulació i transport d'aquests materials, per tal d'evitar ne la pèrdua o
deteriorament.
S'estudiarà l'optimització de l'ús de materials, estudiant modulació de les peces per evitar retalls
innecessaris.
Es justificarà l'adopció de solucions constructives més durables.
S'incorporaran materials que disposin d'acreditació de qualitat o similar.
S'inclourà el pla de manteniment de les instal lacions i deis seus components.
Dimensionat deis materials majoritàriament emprats en el projecte. Aquest no es podran calcular
definitivament fins a la finalització del projecte executiu, però en aquest moment, es preveuen les
quantitats presentades a I'Annex 1
S'utilitzarà un nivell de control de qualitat intern d'acord ambla normativa estructural: Un major control
de qualitat durant l'execució de !'estructura permet emprar en la fase de càlcul coeficients de seguretat
menors i, per tant, emprar menys quantitat de material.



Sostenibilitat deis materials:
Es procurarà, sobre els materials utilitzats a l'obra, acomplir (si es el cas), els següents:

Fusta: que disposi d'algun ti pus d'eco etiqueta, tipus certificació FSC o similar.
Pintures que disposin d'algun ti pus d'eco etiqueta.
Formigó prefabricat que disposi d'algun tipus d'eco etiqueta, tipus el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental
Productes que incorporen àrids reciclats que disposin d'algun tipus d'ecoetiqueta.
Productes de plàstic reciclat que disposin d'algun ti pus d'eco etiqueta, tipus Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus 1) que atorga la Generalitat de Catalunya.
Mobiliari urbà que disposi d'algun tipus d'eco etiqueta.
Reposició deis paviments amb mescles bituminoses que incorporin material reciclat.
Ús de betums de fabricació a baixa temperatura.
Ús d'elements de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat
Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat.
Emprar materials plàstics que incorporin plàstic reciclat
Ús d'àrids reciclats.
Emprar materials reciclables i així s'especificarà a la memòria del Projecte Executiu i al pressupost.
A les instal lacions elèctriques s'utilitzaran conductors que no continguin halògens en la seva
composició.

D. Atmosfera

Emissió de gasos i pols: Quan finalitzi el projecte executiu:

S'avaluaran les emissions de C02 que es preveu que s'ocasionin durant la construcció i en casque sigui
necessari, es plantejaran les mesures necessàries per tal de prevenir les, però en aquest moment, es
preveuen les quantitats presentades a l'Annex 2
També es complimentarà amb les mesures que es considerin adients per al control de les emissions de
substàncies tòxiques (CFC, COV,) que es puguin produir coma conseqüència de projeccions de poliuretà,
emulsions o betums.
A l'obra s'estudiaran les emissions de partícules que es preveu que s'ocasionin durant la construcció i, en
cas que sigui necessari es prendran les mesures concretes que s'hagin d'implementar pera la
minimització deis núvols de pols.
Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors i en especial tot el referent a la
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació deis residus

Emissió d'olors: Quan finalitzi el projecte executiu:

Es determinaran les mesures adients pera prevenir i/o tractar les emissions i així minimitzar les
conseqüents molèsties sobre l'entorn.
Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors

Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic: Duran l'obra es prendran mides per:

La prevenció i el tractament de les emissions de soroll i vibracions detectant les possibles fonts de soroll
i vibracions i identificant els receptors afectats i es prendran les mesures que siguin necessàries per tal
de minimitzar lo
Es tindran en compte les característiques requerides per als vehicles i maquinaria que s'empraran en
l'execució de l'obra i les seves necessitats de manteniment.
El tindrà en compte el subministrament elèctric de l'obra alternatiu i, en cas que es posi en
funcionament, s'aportarà un estudi d'impacte acústic, seguint el "Procediment d'autorització
d'actuacions d'obres sorolloses i/o fora d'horari, que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona".
Es concretarà l'horari de treball de l'obra
Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors

Qualitat de l'aire interior i exterior. En obres tipus aparcaments, túnels, dipòsits ...

S'explicaran els sistemes existents per assegurar la qualitat de l'aire en la instal lació durant l'execució i el seu ús.
Però no es el cas d'aquesta obra i no cal prendre mesures especials.

Impacte lumínic.
En obres on es prevegi contaminació lumínica es presentarien els càlculs de luxes de les diferents lluminàries
utilitzades, contaminació lumínica abans i després de l'actuació, i proposaríem les mesures que es prendrien per
tal de disminuir l'impacte lumínic (tipus de lluminària, pantalles, orientació de fanals).

E. Sol i Subsòl

Ocupació del terreny:

Minimització de l'ocupació del terreny. Es tindrà cura que l'ocupació del terreny durant la construcció
per tal que aquesta sigui mínima: el control i minimització de zones d'acopi, protecció del sòl ocupat per
evitar infiltracions, contaminacions ....
Es garantirà la netedat de l'obra i el se u entorn, desenvolupant les mesures concretes que s'hagin
d'implementar a l'obra per tal de garantirà. Igualment, es garanteix la obligació relacionada ambla
restauració i condicionament del terreny ocupat.
El sistema de delimitació de l'obra i la seva ubicació, així com la de la resta d'elements de l'obra com
casetes, contenidors, ... es concretarà a l'estudi de Seguretat i Salut. Així mateix, a l'Estudi, es farà
referència a les operacions que requeriran d'un desplaçament temporal deis límits de l'obra.
Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors.

Existència de capa de terra vegetal:
Es preveu minimitzar l'aportació de terra vegetal per realitzar l'enjardinament dels espais exteriors fent tria i
aprofitament de la capa de terra vegetal aprofitable existent.

Gestió de moviments de terres sobrants i préstecs:
Es preveu minimitzar l'aportació i l'extracció de terres aprofitant les terres extretes per terraplenats de nova
execució.

Afectació a les propietats físiques del sol:
En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui afectar a les propietats físiques del sol, ja que es tracta d'una
rehabilitació mantenint els usos i acabats actuals.

F. Hidrologia
Afectació deis sistemes de drenatge superficials:
En relació a l'afectació dels sistemes de drenatge superficials, es controlaran intensivament els canvis que
impliquin una disminució en la capacitat de drenatge, com es ara el canvi d'una coberta existent i es proposaran
les mesures necessàries per a garantir el drenatge de l'aigua per evitar riscos d'inundació, que no es preveu en
aquesta obra.

Afectació als sistemes hídrics subterranis:
En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui afectar als sistemes hídrics subterranis, ja que es tracta
d'una
rehabilitació mantenint el subsòl amb la mateixa volumetria. En els espais exterior amb acabat pavimentat es
situaran sistemes de drenatge per tal d'evitar escorrenties a l'interior de la parcel.la.

Consums d'aigua:
En principi no es preveu l' utilització d'aigua subterrània, però s'adoptaran les mesures d'estalvi d'aigua que
siguin implementables i es farà un seguiment deis consums de l'obra. Es realitzarà una formació específica deis
operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els
punts anteriors.

G. Energia
Consum energètic:



S'avaluarà el cost energètic del procés constructiu, es proposaran les mesures que es considerin oportunes
aplicar per tal de minimitzar lo, es promouran l'ús d'energies renovables i es potenciarà l'ús d'equips de baix
consum energètic (classificació A, B o C), sistemes d'alt rendiment, elements d'enllumenat eficients. Es realitzarà
una formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l'execució
de l'obra i els recollits en els punts anteriors.

H. Flora i fauna
Existència de comunitats vegetals o animals:
S'ha consultat al Departament de Parcs i Jardins de Barcelona sobre la necessitat de preservar espècimens
vegetals situat en els espais exteriors del centre. Es determina necessari els transplantament i la poda selectiva
de diverses espècies .L'inventari de la intervenció està definida en la memòria del projecte.

l. Paisatge
Impacte visual:
En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui generar un impacte visual de manera considerable ja que la
ampliació prevista i la modificació de la façana queden en una alineació diferent de la façana principal i no es
distorsiona.

3. Taules d'Avaluació dels vectors ambientals

TAULA D'AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS PARTICULARS

VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ ASPECTES AMBIENTALS a evaluar Nivell de criticitat ambiental
d'aplicació?

S/N
nivell d'afecció

1 3
A Població Afectació a la mobilitat de la població S 1

Afectació al patrimoni Arquitectònic / Arqueòlogic S 1

Afectació a la seguretat de la població durant l'obra S 1

B Residus Generació de residus S 3

Reutilització de materials/residus d'altres activitats S 1

C Materials Consum de materials amb components reciclats S 2

Consum de materials no tòxics S 3

D Atmosfera Contaminació odorífera externa N

Contaminació sonora externa S 2

Generació de pols i projeccions de materials S 2

Emissions de substàncies tòxiques a l'atmosfera N

E Sòl i Subsòl Afectació a les propietats físiques del sòl N

Destrucció de la terra vegetal N

Afectació a la orografia del terreny N

F Hidrologia Afectació al sistema hídric de la zona N

Reaprofitament de les aigües S 1

G Energia Consum d'energia fotovoltaica S 1

Consum d'energies renovables S 2

H Flora i fauna Afectació a comunitats vegetals N

Afectació a comunitats animals N

I Paisatge Alteració temporal del paisatge S 1

Valor resultant 20

Situació 20/63 Poc crítica



TAULA D'AVALUACIÓ DE LES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA AMBIENTAL

Vector Situació d'emergència
Avaluació

Probabilitat Gravetat Prov x Grav. Significativa
(X)

A. Població Epidèmies i malalties (Per exemple:
crisis d'asma per pols) Baixa Moderada 2

Talls en línies de comunicació
(telèfons, fibra òptica, etc.) Baixa Trivial 1

Incendis a l'oficina Baixa Moderada 2

D. Atmòsfera Emissions de substàncies tòxiques
(pols d'amiant, fums)

Trencament de canonades de gas Baixa Moderada 2

Radiacions radioactives

E. Sòl/Subsol Vessaments incontrolats al sòl

Esllavissades i despreniments

F. Hidrologia Trencament de canonades d'aigua Mitjana Moderada X

Vessament incontrolats a sistemes
aquàtics

Inundacions a l'obra Baixa Moderada

Trencament d'oleoductes

Trencament de la xarxa de
clavegueram Mitjana Moderada X

G. Energia Talls en linies de subministrament
elèctric Baixa Moderada

H. Flora i fauna Incendis forestals

Plaques

Incendis a l'obra Baixa Moderada

Intolerable ( 4 i 5 )
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Alta 3 4 5 Es considera la situació d'emergència
SIGNIFICATIVA quan el resultat de
l'avaluació sigui superior o igual a 3.
En aquest cas, es marcarà amb una
creu a la comumna de "Significativa".
En les altres situacions, es considerarà
NO SIGNIFICATIVA

Important ( 3) Mitjana 2 3 4

Tolerable ( 1 i 2 ) Baixa 1 2 3

Trivial Moderada Notable

Gravetat

4. Identificació de les fonts d'informació

Es tindran en compte les diverses fonts que poden proporcionar informació relacionada amb la reducció de
l'impacte ambiental que pot ocasionar l'obra. Identificació de requisits legals aplicables en els aspectes generals
ambientals i verificació del seu compliment en el projecte:

La normativa ambiental vigent a cada moment vinculada a cada un dels vectors ambientals d'impacte.
La guia d'ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona amb les pautes d'execució bàsiques per
tal de minimitzar els principals impactes que poden ocasionar les obres sobre el medi en format orientat
a la formació, l'execució i el control de l'obra, editada des de I ‘Àrea de Medi Ambient.
El Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona que estigui en vigor en cada moment.

Quant a la normativa ambiental, a continuació es relacionen les principals referències normatives en vigor i
alguns documents de referència per al desenvolupament de cada apartat d'impacte de la memòria ambiental,
sense perjudici d'altra normativa que sigui d'aplicació i de la normativa que en un futur pugui modificar i/o
ampliar aquesta:

A. Població
Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.
Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública,de 27 de març de 1979.
Ordenança deis Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19 de juny de
1999.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Manual de Qualitat de les Obres. lmplantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia
de 17 de maig de 1999.
Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

B. Residus
Ordenança general del Medi ambient urba de la ciutat de Barcelona, publicada a 1 BOP de 16 de juny de
1996. Títol VI, gestió de residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador deis enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 161/2001, de 12 dejuny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres res idus de la construcció i enderroc.
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió deis residus de construcció i
enderroc.
Decret 92/1992, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.
Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat perla decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig,
modificada perles decisions 2001 118,2001 119 i 573 2001.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora deis residus.
Ordre de 28 de febrer de 1989, perla que es regula la gestió deis olis usats (BOE 57}, i de 6 de setembre
de 1988, sobre tractament i eliminació deis olis usats (DOGC 1055).

C. Materials
Instrucció del formigó estructural (EH E).
Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i Decret d'Alcaldia
pera la compra responsable de fusta (juliol 2004).

D. Atmosfera
GASOS, POLS i OLORS:

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de I'Aire i Protecció de 1' Atmosfera.
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del PI a d'actuació pera la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006,
de 23 de maig.



Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títoll. Protecció de l'atmosfera.
Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia
de 17 de maig de 1999.

SOROLL I VIBRACIONS:
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol lll. Contaminació acústica.
Proposta de modificació de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
Llei 37/2007, de 17 de novembre, del ruido i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desenvolupa.
Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel
qual es regulen les emissions sonares a l'entorn degudes a determinades maquines d'ús a l'aire lliure.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia
de 17 de maig de 1999.

E. Sòl i subsòl
Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia
de 17 de maig de 1999.
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió deis residus de construcció i
enderroc.

F. Hidrologia
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada a 1 BOP de 16 de juny de
1996. Títol V. Saneja ment d'aigües residuals i pluvials.
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de I'Aigua).
Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d'll d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües

G. Energia
Directiva 27/2012 relativa a l'eficiència energètica

H. Flora i Fauna
Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol VIII. Zones naturals i espais verds.
Norma Granada aprovada per l'Ajuntament de Barcelona el1992.

5. Mesures de correcció per als diferents vectors d'impacte

A. Població Alteració del benestar de veïns, vianants i de l'activitat econòmica i d'empreses

Avaluació de barreres arquitectòniques
Es senyalitzaran les zones destinades a l'abassegament de
materials, a l'abassegament de residus i a la zona de neteja de
canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció
d'execució perla seva aprovació, una proposta dels punts
escollits per totes aquestes activitats, la gestió deis espais que es
pensa aplicar i un estudi de restauració deis mateixos. Les
mesures a prendre s'hauran d'especificar en projecte

Mesura preceptiva x

La informació a la població es canalitzarà a través deis
representants de la població (Ajuntament, associacions), mitjans
de comunicació (radio, premsa) i s'atendran particularment les
consultes deis afectats que així ho requereixin. Tots els serveis
que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Esta prohibit
col locar a les vies urbanes qualsevol tipus d'obstacles, objectes
o fer hi instal lacions que limitin o facin perillosa la lliure
circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten
els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda,
d'acord ambla Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Mesura preceptiva x

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o
instal lacions serà el responsable de prendre i mantenir les
mesures de seguretat adients, en especial el que es refereix a la
vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il luminació
d'obstacles.

Mesura preceptiva x
Per evitar possibles accidents a tercers, es col locaran les
oportunes senyals d'advertència de sortida i d'entrada de
camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distancies
reglamentaries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra,
prohibint ne el pas a tota persona aliena a la mateixa, col locant
ne en el seu cas els tancaments oportuns. El personal
responsable de l'obra s'encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant als vianants a fi d'evitar
accidents. Fora de l'àmbit del tancament de !'obra no podran
estacionar se vehicles ni maquinaria d'obra, excepte a la reserva
de carrega i descarrega de !'obra quan existeixi zona
d'aparcament a la calçada.

Mesura preceptiva x

Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps
possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase
d'execució.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Existència de Patrimoni Cultural a la zona
Es disposa d'informe d'impacte sobre el patrimoni arqueològic,
realitzat pel Servei d'Arqueologia de Barcelona. S'indica que al
sector on es realitzarà l'obra és coneguda l'existència de restes
arqueològiques ja que tant en la cartografia antiga com en les
intervencions realitzades a la zona en els darrers anys es
documenten diferents elements d'alt interès patrimonial a tenir
en compte.

Mesura preceptiva x



Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles
Els contenidors se situaran de forma que no dificultin el pas de
vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol
cas s'hauran de respectar els criteris d'amplada de pas dels
passos de vianants adaptats.

Mesura preceptiva x
Dins la zona de l'obra no es podran estacionar vehicles
particulars no vinculats directament a l'execució de l'obra. Si no
hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat pera aquest fi fora de l'obra. Les operacions de carrega
i descarrega s'executaran dins de l'àmbit del tancament de
l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el
punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants
fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de
l'obra i es prendran les mesures següents:
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl liques de
200 x 100 cm, delimitant el camí per tots dos costats i es
col locarà la senyalització que correspongui. Acabades les
operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metàl liques i es netejarà el paviment.
• Es controlarà la descarrega deis camions formigonera a fi
d'evitar abocaments sobre la calçada.

Mesura preceptiva x

Caldrà estudiar les diferents afectacions de l'execució de l'obra,
com ara desviaments de transit, accessos. És important que no
apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit
col locar qualsevol tipus d' obstacles o d'objectes, o fer hi
instal lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure
circulació de vianants o vehicles. Es reposarà adequadament la
senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats
en els passos afectats per l'obra. Es tindrà especialment cura de
no provocar barreres arquitectòniques durant l'execució de
l'obra. S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas
mínim d'amplada perla vorera o perla zona d'aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o
cal envair el carril de circulació i desviar el transit rodat, serà
necessari col locar les proteccions i la senyalització que
correspongui i contactar prèviament amb Guardia Urbana.

Mesura preceptiva x

Es prendran les mesures adients per fer compatible l'obra amb
l'accés a aparcaments privats (senyalització, xapes metàl liques
per al transit rodat).

Mesura preceptiva x
La programació de l'obra que es proposi haurà de ten ir en
compte les interferències a la població. En cas de ser necessari
es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la
mobilitat de la població afectada ambles adequades condicions
de seguretat viaria.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en
tot moment, les indicacions establertes en I'Estudi de Seguretat i
Salut.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Formació específica dels operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

B. Residus Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció

Segregació i gestió de residus
La gestió deis residus generats a les obres es realitzarà d'acord
amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d'1 de Febrer, pel
que es regula la producció i gestió de residus de construcció i
demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora deis residus de la
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s'hauran de ten ir en
compte les normatives i ordenances d'àmbit local (ciutat de
Barcelona).

Mesura preceptiva x

La gestió deis olis usats es realitzarà d'acord amb I'Ordre de 28
de febrer de 1989 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i
I'Ordre de 13 de juliol de 1990, perla que es regula la gestió deis
olis usats, a més de I'Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre
prescripcions en el tractament i eliminació deis olis usats de la
Generalitat de Catalunya.

Mesura preceptiva x

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà
d'acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny,
de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de
runes i altres residus de la construcció.

Mesura preceptiva x
El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar
adequadament les runes i demés materials d'obra, estant
específicament prohibit abocar los en indrets externs a les àrees
habilitades per aquesta finalitat.

Mesura preceptiva x
Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i
roques sobrants de les excavacions) s'hauran de dipositar en els
enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per
1' Administració competent.

Mesura preceptiva x
Pel que fa als residus plàstics, metàl lics, cartrons i fustes,
assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en
obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva pera
cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de
materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Mesura preceptiva x
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats
pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de
facilitar a 1' Administració competent les da des de !'empresa
gestora i els fulls de seguiment deis residus retirats, degudament
complimentats.

Mesura preceptiva x

Aigües residuals sanitàries de serveis d'obra
Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d'oficines i
serveis de l'obra, s'hauran de sotmetre a depuració, quan pel
seu enclavament sigui impossible connectar les a la xarxa de
clavegueram.

Mesura preceptiva x
S'ha de definir !'empresa autoritzada de la gestió d'aquests
residus al llarg de l'obra. Mesura preceptiva x
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures
oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les
instal lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista
haurà de ser aprovada perla Direcció d'execució.

Mesura preceptiva x
S' ha de garantir el correcte funcionament del sistema de
sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció
de les seves característiques físico químiques i la correcta
execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en
aquests casos, serà necessari instal lar sanitaris mòbils.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal lacions
necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).

Informació del vector
d’impacte x



Residus especials
Els materials que poden esdevenir contaminants, es col locaran
en emplaçaments situats fora de l'abast de les zones inundables
per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la
resta de substancies i materials d'obra perillosos i potencialment
contaminants que requereixin ser emmagatzemats
temporalment mentre durin les activitats constructives.

Mesura preceptiva x

Els principals residus perillosos que es generen en una obra
salen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries,
piles i restes de pintures

Mesura preceptiva x
Tots aquests materials s'hauran d'emmagatzemar separadament
dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats
(per ex. fora de les zones de transit; sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la
pluja i raigs solars, casetes d'obra, bidons, contenidors
específics) que evitin l'afecció del medi en cas de vessament o
fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions
perilloses s'hauran d'etiquetar adequadament indicant la data
d'inici de l'emmagatzematge, donat que aquest no podrà
superar els sis mesos d'estada en obra.

Mesura preceptiva x

Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i
d'altres substancies contaminants en aigües superficials,
interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en
els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.

Mesura preceptiva x
Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel
transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar
a l'Administració competent les da des de !'empresa gestora i els
fulls de seguiment deis residus retirats, degudament
complimentats.

Mesura preceptiva x

Formació específica dels operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental i garantir que coneixen
els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc.
S'aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als
operaris de quina manera s'han de comportar perdonar
compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri
nova a l'obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on
signarà cadascun deis operaris conforme ha rebut aquesta
formació.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

C. Materials Consum i sostenibilitat de materials

Compra correcta i emmagatzematge adequat
Comprar sense escreixos i garantir les propietats deis materials
emmagatzemats perquè no es malmetin contribueix a
minimitzar el consum de materials.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres
ajustades a les necessitats del projecte i s'haurà de reservar una
zona de l'obra per emmagatzemar els materials garantint les
seves propietats i ordre fins al moment de l'aplicació. Per altra
banda, s'hauran de planificar correctament les compres i
gestionar els estocs per minimitzar el temps d'emmagatzematge
i evitar així que els recursos es transformin en residus.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Manipulació i transport adequat
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin
amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Els
carretons i palets s'hauran de carregar de forma adequada per
tal que el transport no representi un perill potencial pera la
seguretat deis treballadors i els materials no es malmetin.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Una part deis residus generats a les obres són conseqüència
d'una incorrecta manipulació i fruit d'un transport inadequat.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

A tenir en compte sobre les etiquetes ecològiques
Etiquetes ecològiques Tipus 1 (assenyalen un benefici ambiental i están verificades per tercers
El distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental és una eco
etiqueta tipus l. La seva obtenció esta regulada perla Direcció
General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d'uns
criteris ambientals específics per producte o categoria de
productes i uns criteris generals (compliment de la legislació
ambiental).

Informació del vector
d’impacte x

Les categories de productes existents on podrien encaixar els
materials que s'empren habitualment a les obres són: productes
de fusta, productes prefabricats de formigó amb material
reciclat, productes d'àrid reciclat, productes de plàstic reciclat.

Informació del vector
d’impacte x

Una altra etiqueta tipus 1 és l'Etiqueta Ecològica Europea, i al
mercat es poden trobar, entre d'altres productes, pintures i
vernissos pera interiors.

Informació del vector
d’impacte x

Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són autodeclaracions que
fan els propis fabricants)
Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la d’explicar els impactes
d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per tercers)



D. Atmosfera Emissió de gasos i pols. Emissió de sorolls i vibracions. Impacte Acústic

Avaluar les emissions de C02
Per tal de minvar l'afectació de l'emissió de gasos provocats per
construcció (càlcul emissió de tones de C02), s'ha realitzat una
avaluació del C02 que produeix la nostra obra, hem seleccionat
els següents materials que rebaixen en un xx% l'emissió de C02
respecte als utilitzats tradicionalment.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Controlar les emissions de substàncies tòxiques
S'haurà de requerir que el personal d'obra treballi amb l'equip
adequat i que aquest sigui homologat per tal que no es
produeixin les emissions.

Mesura preceptiva x
Durant el procés de l'execució de l'obra es produiran projeccions
de poliuretà, emulsions o betums, que poden emetre
substancies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici
per les persones i per l'entorn proper de l'obra.

Informació del vector
d’impacte x

Disminuir la pols generada per /'obra
Sempre que sigui possible, s'evitarà la generació de pols
mitjançant regs o altres sistemes. L'amassament del formigó o
del morter es tara amb la formigonera i mai directament sobre el
paviment o la rasa. Les caixes dels camions que transportin
materials que puguin generar pols es cobriran amb Iones en tots
els recorreguts (interns i externs a l'obra). Es cobriran amb Iones
les superfícies deis aplecs provisionals. Es faran recs periòdics
d'aquelles parts de l'obra on es produeixin grans volums de pols.

Mesura preceptiva x

S'han de rentar les rodes deis vehicles d'obra per tal d'evitar
generar pols. Mesura preceptiva x
Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i
en la mesura que sigui possible. Mesura preceptiva x
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment
de terres. El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es tara,
prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb maquinaria
prevista de via humida.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà els operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Disposar de maquines que realitzin escombrats periòdics del sol
juntament amb els rentats.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes
transportadores} mitjançant carenats o ruixar el material
transportat.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Emissió d'olors
Es contemplara el fet que en cas d'haver de realitzar una
activitat que pugui provocar una elevada contaminació
odorífera, s'informara previament a la població propera al
respecte.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Quant a les aigües residuals, es prendran les mesures
correctores necessaries segons les indicacions establertes perla
Direcció de Serveis del Cicle de I'Aigua.

Informació del vector
d’impacte x

Disminuir les molesties per vibracions i soroll
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els
nivells sonors màxims establerts en la Llei de protecció contra la
contaminació acústica. S'entén per soroll produït per les
activitats, el que prové de les maquines, les instal lacions, les
obres.

Mesura preceptiva x
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d'execució ho
requereix, es podrà realitzar una lectura deis nivells sonors per
tal de comprovar que l'activitat de construcció no genera un
soroll superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es
superin els nivells sonors establerts, es demanarà el permís
corresponent.

Mesura preceptiva x

Totes les maquines que treballin a la via pública hauran de
complir els següents requeriments: certificat d'homologació CE o
certificat de conformitat CE i placa en la qual s'indiqui el nivell
màxim de potencia acústica.

Informació del vector
d’impacte x

Els generadors elèctrics que s'instal lin a la via pública hauran de
tenir un nivell de potencia de com a màxim 95 dB. En el cas que
l'obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s'haurà de
substituir per una escomesa elèctrica.

Informació del vector
d’impacte x

Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar
d'un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en
acústica que realitzarà un seguiment periòdic de !'impacte
acústic de l'obra.

Informació del vector
d’impacte x

Qualsevol actuació relacionada amb l'execució de les obres que:
• superin els llindars màxims permesos perla normativa vigent
en matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies i/o
que generi un increment igual o superior a 10 dB(A} sobre el
nivell guia de la zona a una distancia de dos metres de les obres,
• per llurs característiques o per l'afecció que comporten a la
ciutat, no es puguin executar durant l'horari establert o entre
setmana,
• tot i treballar, dins l'horari establert, s'executin a prop
d'equipaments d'alta sensibilitat, entenent per aquests: escales,
escales bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i
residencies de gent gran, hauran de seguir el "Procediment per
l'autorització d'actuacions d'obres sorolloses i/o fora d'horari,
que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona" i presentar lo als
Departaments encarregats de la concessió de les llicencies
d'implantació a l'espai públic.

Informació del vector
d’impacte x



Horari de /'obra
L'horari de funcionament de la maquinaria utilitzada en els
treballs a l'espai públic i en les obres de construcció es fixa entre
les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant se fins les 21
h els treballs que no utilitzin maquinaria. Les obres de serveis i
canalitzacions però, tenen fixat el seu horari d'actuació entre les
8 i les 18 hores.

Informació del vector
d’impacte x

Fora d'aquest horari, només es permet executar, prèvia
sol licitud a I'Ajuntament, que haurà d'estar disponible a peu
d'obra:
• Les obres que s'hagin d'executar urgentment ambla finalitat
de restablir un servei essencial per als ciutadans, com ara el
subministrament d'electricitat, d'aigua, de gas i de telèfon, i els
serveis relacionats amb l'ús i la difusió de les noves tecnologies
fins al moment que s'aconsegueixi restablir el servei avariat;
• Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill
imminent pera les persones i els béns. Els treballs posteriors de
restitució a l'estat original de la via pública s'ajustaran a l'horari
normal de treballa l'obra.

Informació del vector
d’impacte x

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que
determinades operacions poden produir sobre la circulació,
I'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en una
data i horari específic.

Informació del vector
d’impacte x

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

E, Sòl i subsòl Ocupació del terreny. Existència de capa vegetal. Gestió del moviment de terres. Afectació a les
propietats físiques del sol.

Netedat de /'obra
Es procurarà que els voltants de l'obra estiguin nets de restes de
materials i fang. Es controlarà que les rodes deis vehicles que
entren i surten de l'obra no embrutin de fang, restes de formigó,
l'entorn de l'obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra
es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor
garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior

Mesura preceptiva x

En general, s'han de prendre les mesures necessàries perquè, en
cessar l'exercici de l'activitat, s'eviti qualsevol risc de
contaminació i perquè el lloc de l'activitat quedi en un estat
satisfactori, de tal manera que !'impacte ambiental sigui el
mínim possible respecte l'estat inicial en que es trobava. Les
operacions de carrega i descarrega hauran de fer se, amb
precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els
espais utilitzats.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Restauració i condicionament del terreny ocupat
Finalitzades les obres, es retiraran les instal lacions, elements i
materials, deixant tots els espais ocupats perles obres en la
mateixa situació en que es troba el seu entorn. L'adjudicatari de
les obres o el titular de la llicencia repararà, al seu càrrec, els
desperfectes ocasionats perles obres. Tots els elements de
mobiliari urbà de l'entorn de l'obra que hagin resultat malmesos
durant el termini de l'execució de les obres, seran reposats a
càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la
inicial i es col locaran d'acord ambla lnstrucció de l' Alcaldia
sobre la instal lació d'elements urbans a l'espai públic de la
ciutat. La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les
característiques i dimensions mínimes indicades a I'Ordenança
sobre obres i instal lacions de serveis en el domini públic
municipal.

Mesura preceptiva x

La reposició deis elements malmesos i la reparació deis
desperfectes ocasionats perles obres hauran de ser
completades en el moment de finalitzar les obres.

Mesura preceptiva x
Els guals de caire provisional, s'hauran de demolir un cop
executada l'obra, havent de restaurar i condicionar la zona
ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix,
s'haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les
seves condicions inicials.

Mesura preceptiva x
La reposició d'arbres, plantacions i jardins es farà d'acord amb la
Direcció de Servei d'lnversions i Espai vial i la Direcció de Serveis
d'Espais Verds de L'Àrea de Medi Ambient.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Delimitació de /'obra
Les casetes i els contenidors es col locaran a !'interior de l'àmbit
delimitat pel tancament de l'obra. Si perles especials
característiques de l'obra no és possible la ubicació de les
casetes a !'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra,
ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant
tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran en el
pla de seguretat les àrees previstes pera aquest fi.

Mesura preceptiva x

L'obra s'ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol
desviació o canvi s'haurà d'informar, documentar i aprovar
prèviament, d'una manera preventiva. Les tanques d'obra
delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra.

Mesura preceptiva x
Només s'admetrà temporalment el desplaçament de tanques
per fer treballs de carrega i descarrega de material, reduint se la
zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i
exclusivament en l' interval de temps en que es realitzin.

Mesura preceptiva x
Les tanques seran metàl liques i validades pel coordinador de
seguretat i salut i/o director de l'obra. En cap cas no s'admetrà la
cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les
tanques i del tancament.

Mesura preceptiva x



El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del transit i
l'accessibilitat als contenidors de recollida d'escombraries.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les
casetes, eliminant grafits, publicitat il legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
Les tanques estaran alineades i unides entre si. Mesures no normatives

que l'Ajuntament considera
de necessària aplicació

x
Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte
tancat, aquestes tapes estaran envoltades per tanques i
degudament senyalitzades.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
El tancament de l'obra s'estén a la zona on es realitzen els
treballs i a la zona destinada a emmagatzematge d'accessoris,
utillatge, maquinaria, casetes i contenidors.

Informació del vector
d’impacte x

Reutilització de la terra vegetal
Durant l'execució de l'obra es buscarà un lloc d'acopi temporal
d'aquesta terra, perla seva utilització posterior. D'aquesta
manera s'aconsegueix poder comptar amb una terra excel lent
per la reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així
sigui, l'apilament es realitzarà ambla terra esponjada: no s'ha de
compactar ni passar hi maquinaria per sobre i l'alçaria màxima
de les piles serà de 2 m.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

El substrat de terra vegetal, s'extreu del propi emplaçament
d'obra. En el moment de l'excavació se separa la capa orgànica
de la resta de terra de capes inferiors.

Informació del vector
d’impacte x

Gestió correcta deis sobrants de terra
En tots els casos serà d'obligat compliment que el responsable
de realitzar el moviment de terres justifiqui el destí final deis
sobrants mitjançant albarà de l'abocador autoritzat o document
escrit de l'empresa que les ha rebut.

Mesura preceptiva x

Amuntegament de terres
No es poden acumular terres en l'àmbit de domini públic. Les
terres que puntualment surtin de l'execució de l'obra es
dipositaran temporalment en contenidors homologats,
i un cap plens, es retiraran a l'abocador

Mesura preceptiva x
Els contenidors, quan no s'utilitzin o estiguin plens,
hauran de ser retirats el mateix dia,
sense que sobresurtin més de 0,30 m.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Reutilització deis materials sobrants
En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar
constància en un document escrit, el volum i el lloc on aniran a
parar aquestes terres.

Mesura preceptiva x
Evitar canvis en la quatitat del sol durant la construcció
En general, des de l'inici de l'obra s'ha d'evitar l'abocament o
abandó d'objectes, de residus o altres deixalles tora deis llocs
autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació
del sol per l'abocament de productes contaminants procedents
de la maquinaria, vehicles i de les operacions amb formigó. Els
sòls que allotjaran la maquinaria hauran d'estar
impermeabilitzats de tal manera que s'eviti la transmissió de
substancies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les
operacions de manteniment (canvis d'oli, aplicació de lubricants,
desgreixants) s'hauran d'executar sobre aquestes plataformes,
que disposaran a més d'un sistema de drenatge o canaleta amb
pendent suficient com per a transportar per gravetat els líquids
residuals generats cap a una arqueta de recollida,

Mesura preceptiva x

impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests
residus. En qualsevol cas, s'evitarà el vessament i l'escorrentia
d'olis i greixos, i demés residus líquids tòxics procedents del pare
de maquinaria, tora de dita superfície impermeabilitzada.
L'abocament de restes de formigó a l'obra estarà prohibit. La
neteja de cubes, coma tal, estarà a la planta. A l'obra únicament
es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes deis
camions i, per fer ho, s'adequarà un espai a l'obra, degudament
senyalitzat. L'aigua resultant del rentat de canaletes s'utilitzarà
preferiblement, com a rec pel curat del formigó. Si es condiciona
un recipient per abocar hi les aigües de neteja i el material
sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat), haurà d'estar
impermeabilitzat. Al final de l'obra, o quan el recipient estigui
ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat.

Mesura preceptiva x

En el cas que no fas possible el compliment d'aquesta
prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes
de formigó han estat abocades en instal lacions adients (a la
pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de
decantació).

Mesura preceptiva x
S'evitaran abocaments incontrolats de restes d'obra: neteja de
formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de
maquinaria, additius.

Mesura preceptiva x
Es revisarà que la maquinaria que treballa a l'obra no té fuites
d'oli; en cas contrari s'haurà d'obligar a parar fins a la seva
reparació. Si durant les obres es detecta un vessament
subsuperficial, es procedirà a sanejar el sol afectat substituint lo
per material granular. En cas que els canvis d'oli els realitzi una
empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests
canvis s'han realitzar en una zona condicionada.

Mesura preceptiva x

Per tal que no es produeixin abocaments de substancies al sol ni
al clavegueram s'establirà un seguiment específic durant el
desenvolupament de l'obra. Tots el vehicles i maquines que
s'utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els
pertoquin

Mesura preceptiva x
Abans d'iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa
del terreny afectat per l'obra analitzant la seva aptitud i
estabilitat en front de les sol licitacions previstes, tant temporals
durant l'execució com definitives durant l'explotació de
l'actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà
estudiar els antecedents sobre l'ús del sol, especialment per
analitzar la seva possible contaminació i, cas de ser necessari,
preveure les mesures pera la seva descontaminació.

Informe del vector
d’impacte x

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha
rebut aquesta

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x



F. Hidrologia Afectació als sistemes de drenatge superficials. Afectació als sistemes hídrics subterranis. Consums
d’aigua de les diferents unitats d’obra

Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram
si es compleixen els valors establerts perles legislacions vigents Mesura preceptiva x
En el cas d'utilitzar processos que generin llots, beurades,
resines, s'haurà de disposar a l'obra d'algun element, que
permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En
última instancia, si les aigües no poden abocar se a clavegueram,
hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i
gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el
contractista haurà d'aportar l'acreditació de !'empresa gestora i
la documentació de seguiment de les aigües residuals que
informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. En
qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin
operacions o actuacions potencialment contaminants del medi
hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar
les condicions originals de l'entorn per possibles fuites o
vessaments incontrolats. D'altra banda, per tal d'evitar afectar la
qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar
operacions de neteja de vehicles i maquinaria d'obra, en el
clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita
operació en el recinte del pare de maquinaria en les àrees
habilitades pera tal activitat, mitjançant l'ús de manegues.

Mesura preceptiva x

En cas que sigui necessari, s'adoptaran les mesures oportunes
per tal de protegir el sol de l'erosió canalitzant correctament
l'escorriment de les aigües pluvials

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

I si la xarxa a connectar ho permet prèvia autorització de la
Direcció de Serveis del Cicle de l' Aigua.

Informació del vector
d’impacte x

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de
terra i pels processos constructius, salen estar molt relacionats
amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les
masses d'aigua. En aquests casos, a més del perill
d'arrossegament de sòlids, l'execució de l'obra pot provocar
també efluents que arribin a superar els límits permesos perla
legislació vigent i si s'aboquen sobre els medis receptors, afectar
negativament la qualitat ecològica de l'entorn. D'altra banda,
certes operacions de manteniment de la maquinaria (canvis
d'oli, rentat de formigoneres) generen residus que poden
resultar força contaminants si no es gestionen correctament.
Totes aquestes activitats requereixen l'aplicació de mesures
preventives adaptades a la tipologia d'afecció potencial i a les
característiques implícites a cada obra. Durant la fase de
moviment de terres en qualsevol tipologia d'obra, apareixen
talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir
fenòmens erosius en el cas de produir se pluges intenses.
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants
acumulacions de sediments en la xarxa de drenatge propera si
no s'estableixen mesures preventives al respecte.

Informació del vector
d’impacte x

Garantir el drenatge de /' aigua per evitar el risc d'inundació
Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta
probabilitat d'episodis plujosos torrencials, caldrà avaluar la
necessitat de construir bai passos de seguretat o corredors
alternatius pera prevenir possibles desajustos, desbordaments o,
també, errades en el sanejament.

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció
Quan no sigui possible evitar l'afectació caldrà tenir present el
que es disposa a l'art. 102 de I'Ordenança general del medi
ambient urba de la Ciutat en el sentit que queda prohibit
l'abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del
subsol quan puguin aprofitar se pels serveis municipals.

Mesura preceptiva x
D'altra banda, per tal d'evitar afectar la qualitat de les aigües,
quedarà terminantment prohibit realitzar operacions de neteja
de vehicles i maquinaria d'obra en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del
pare de maquinaria en les àrees habilitades pera tal activitat,
mitjançant l'ús de manegues.

Mesura preceptiva x

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin
els sistemes hídrics subterranis pel qual inclouran un estudi de
les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a
no afectar lo.

Informació del vector
d’impacte x

En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del
Departament d' Abastament sobre l'afectació als aqüífers, de les
mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de
l'aigua bombejada.
Els projectes hauran d'incorporar les actuacions previstes al Pla
d'aprofitament deis recursos hídrics alternatius a l'àmbit de
l'obra. Els efectes negatius sobre el medi generats pels
moviments de terra i pels processos constructius, salen estar
molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la
quantitat de les masses d'aigua. D'altra banda, certes operacions
de manteniment de la maquinaria (canvis d'oli, rentat de
formigoneres) generen residus que s'infiltren al terreny i que
poden resultar força contaminants si no es gestionen
correctament. Totes aquestes activitats requereixen l'aplicació
de mesures preventives adaptades a la tipologia d'afecció
potencial i a les característiques implícites a cada obra. Aquestes
situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de
sediments en els cursos d'aigua propers si no s'estableixen
mesures preventives al respecte. En qualsevol cas però, les
activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de
mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals
de l'entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.

Informació del vector
d’impacte x

Garantir el drenatge de l'aigua per evitar /'assecament de pous i aqüífers, o també per evitar el risc
d'inundació. Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic
En el cas de que pera l'execució de les obres, temporalment
sigui necessari extraure aigua del subsòl caldrà justificar que
s'han adoptat les mesures constructives més adients pera
minimitzar les extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que
no es produeixen fenòmens de subsidència a l'entorn de l'obra
ni impactes negatius en els aprofitaments existents.

Informació del vector
d’impacte

No procedeix la seva
aplicació



Estudiar la possibilitat d'ús d'aigua subterrania o d'aprofitament aigua de pluja per l’execució de l’obra
S'utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les
activitats d'obra, pel que caldrà definir les possibilitats d'ús
d'aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la
xarxa municipal de distribució d'aigua no potable, per tal
d'aprofitar la en les diferents activitats d'obra que necessitin
aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents
autoritzacions

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Reducció del consum d' aígua
En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un
seguiment del consum d'aigua real, procurant ajustar lo a les
necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums
d'aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una
avaluació del consum de cada unitat d'obra. Cal utilitzar l'aigua
de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el
consum i detectar desviacions no justificades. S'han d'establir
mesures de foment per l'estalvi d'aigua.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Les unitats d'obra afectades són, principalment, les relacionades
ambla compactació de terres, regs periòdics de l'entorn de
l'obra i el curat del formigó (in situ).

Informació del vector
d’impacte x

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

G. Energia Consums d'energia

Ús de maquinaria eficient i registre de consums
El contractista al llarg de l'obra ha de dura terme un registre
deis consums energètics per tal de prendre mesures correctores
en cas que s'observin consums desmesurats. Al mercat hi ha
equips elèctrics amb motors d'arrencada progressiva mitjançant
variadors de freqüència o bé motors d'alta eficiència que
redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri
oportú poden ser requerides al contractista.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Col locar elements d'il luminació eficients
Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de
foscor. Mesura preceptiva x
Se seleccionaran aquells elements que tinguin un consum
energètic inferior

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb
enllumenat públic insuficient, requeriran senyalització lluminosa
en tot el perímetre tancat.

Informació del vector
d’impacte x

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. O' aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x



H. Flora i Fauna Afectació a les comunitats vegetals i/o animals.

Realitzar mesures per minvar l'afectació a les comunitats vegetals
En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada
d'arbres pera l'execució de l'obra, cal coordinar prèviament
l'operació junt ambla Direcció de Serveis d'lnversions i Espai Vial
de l' Area de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol
de retirada establert perla Direcció de Serveis d'Espais Verds.
Cinc dies abans d'efectuar el trasplantament o retirada de
l'arbrat afectat per l'obra s'ha d'informar, a nivell de porteria, els
veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilita!
per la Direcció de Serveis d'Espais Verds.

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les
especies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà per que els escocells i les zones
enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S'haurà de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de
la zona d'obres. Els escocells que quedin inclosos dins l'àmbit
d'estrenyiment de pas pera vianants s'hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. Els
troncs deis arbres estaran protegits, si s'escau, per taulons de
fusta

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

Si la Direcció de Serveis d'Espais Verds ho considera oportú,
prèviament a l'execució de les obres i a càrrec del promotor o
contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al
lloc que es determini.

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

Les operacions seran realitzades perla Direcció de Serveis
d'Espais Verds o, en cas de fer se per empreses externes,
supervisades per aquesta Direcció

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que
hagin quedat afectats per l'execució de les obres. En qualsevol
cas, s'haurà de complir el que preveu la Norma Granada.

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

La reposició d'arbres, plantacions i jardins es farà d'acord amb la
Direcció de Serveis d'Espais Verds. Únicament es podran
realitzar trasplantaments d'arbres durant el període indicat per
cada una de les especies a trasplantar:
• Caducifolis de clima fred: hivern.
• Perennifolis de fulla ampla: final d'hivern i final d'estiu (abans
de la brotada primaveral i de tardar).
• Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final
d'hivern i final d'estiu (abans de la brotada primaveral i de
tardar).
• Especies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i
començament d'estiu (preferentment palmeres i similars).

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

2m d'alçària i lligats exteriorment. Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació

No procedeix la seva
aplicació

Realitzar mesures per minvar l'afectació a les comunitats animals
Cal tenir amb compte l'estació reproductora de la fauna. Per
aquest motiu és important planificar un calendari d'obres que
eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i
sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora del
període compres entre 1'1 de marc; i 1'1 d'agost. Ara bé, en
funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic i de la fauna, pot
precisar se aquest període amb més detall

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació

No procedeix la seva
aplicació

l. Paisatge Impacte visual de l'obra

Impacte visual de /'obra
Excepte el cartell d'obra, la possible col locació d'altres rètols o
cartelleres es regira per I'Ordenança deis usos del paisatge urbà i
haurà de ser autoritzada per 1' Ajuntament.

Mesura preceptiva x
Es tindrà cura que les zones d'emmagatzematge, les activitats
auxiliars, no creïn un impacte visual important ni afectin a la
població, tant interna com externa al recinte.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x

El contractista vetllara pel correcte estat de conservació de les
casetes, eliminant grafits, publicitat il legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Mesures no normatives
que l'Ajuntament considera

de necessària aplicació
x



6. Annexos

Annex 1. Llistat dels materials majoritaris emprats en el projecte

Per a la realització dels càlculs de la següent taula de còmput de materials s'han emprat l'estat d'amidaments del
projecte, incloent els materials prioritaris d'acord amb les solucions constructives:

MODUL DE GESTIO MEDIAMBIENTAL TCQ 2000

Annex 2. Avaluació de les emissions de CO2 durant la construcció

INFORME RESUM MODUL DE GESTIO MEDIAMBIENTAL TCQ 2000



MA 2. LLISTAT DE CONTROL PER L'APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTE D'OBRES









MA 3. INFORME D'APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

MA 3.1. Objectiu

La implantació de les mesures descrites a continuació té com objectiu minimitzar l’impacte ambiental que la
construcció, ús i enderroc que les edificacions produeixen en el medi ambient, on els edificis públics, tenen un
paper exemplar i pedagògic en el compliment de l’objectiu.

MA 3.2. Reducció del consum energètic

Mitjançant l'aplicació de mesures de disseny de l'edifici, es minimitza el consum energètic reduint la demanda
energètica i complint amb els requeriments de la normativa vigent CTE i l’ Objectiu 20 20 20 de la Directiva
2010/31/UE, EPBD. Aquesta directiva estableix que a partir del 31 de desembre de 2020 tots els edificis de nova
construcció siguin edificis de consum d’energia casi nul, nZEB, avançant aquesta obligació a 31 de desembre de
2018 a tots els edificis ocupats per les administracions i de titularitat pública.

Ara com ara, a falta d’una nova normativa que reguli aquest tema, la normativa de referència en matèria
d’edificació a Espanya i a Catalunya és el Codi Tècnic de l’Edificació de 2013 (CTE 2013). Un codi tècnic que es va
crear per reduir les demandes i els consums energètics dels edificis.

Com a exemple orientatiu, a continuació es pot observar la variació entre normatives i fins on caldria arribar per
aconseguir un hipotètic edifici nZEB, per una zona climàtica tipus C2 (Barcelona) sempre que es compleixin els
valors límit de demanda i de consum. (Quadern Pràctic 11. ICAEN)

MA 3.3. Estratègies passives per la reducció de la demanda energètica

Orientació
Tots els allotjaments s'orienten a S E i S O, situats en les façanes amb el millor assolellament. Els espais
secundaris i de circulacions ocupen l'àmbit central i la mitgera.

Forma
Gran part del volum es situa en alçada per evitar les ombres projectades de les edificacions veïnes. L'edifici és
molt compacte, reduint la transferència de calor a través de la pell. El pati situat en el casal de gent gran permet
aprofitar les condicions ambientals favorables: captació solar per escalfar al hivern, ventilació natural per
refrigerar a l'estiu i autonomia lumínica en estances interiors.

Envolupant de l'edifici.
S'implementarà del nivell d'aïllament de les envolupants recomanat per edificis nZEB, millorant substancialment
el requeriment normatiu vigent CTE 2013. (Quadern Pràctic 11. ICAEN)

Façana exterior. Formada per paret de maó calat, col locant l'aïllament continu per l'exterior, sistema
SATE, amb extradossat interior d'entramat autoportant de placa de guix i panell de llana
mineral, s'eliminen ponts tèrmics.

Coberta vegetal. La coberta del volum del Casal es ventilada i enjardinada, extensiva, per afavorint usos
lúdics i hort urbà, reduint el sobreescalfament a l'estiu i millorant l'aïllament.

Fusteria exterior. Les fusteries exteriors dels allotjaments son de fusta amb envidraments dobles de baixa
emissivitat

Il luminació natural. Els espais interiors de planta baixa allunyats de la façana disposaran d'entrades de llum
zenital per minimitzar el consum energètic en l'enllumenat artificial

Protecció solar. La fusteria dels allotjaments es situa enretirada 1m respecte el límit de la façana,
muntada en sobre un recercat de fusta que protegeix la part vidriada de la incidència
solar.
En la façana del Casal, PB i P1 es situen pales verticals incorporades en el sistema de mur
cortina i cortines accionades per l'usuari.

A continuació s'inclou l'estudi solar i energètic per tal de determinar els elements de
protecció solar de les obertures exteriors.



C/FONOLLAR 
C/MESTRES 

CASALS I 

MARTORELL 

1. ESTUDI SOLAR 

 
ESTUDI EXPOSICIÓ SOLAR. CONJUNT DE L'EDIFICI  
Programa archiWizard v3.2 

 
S'estudia la incidència solar en el conjunt de l'edifici, en funció de la seva orientació i de 
l'entorn pròxim, per tal d'identificar-ne els llocs de la façana objecte d'estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposició solar  
Aquest mètode de càlcul permet visualitzar el temps durant el 
qual una superfície està exposada a la radiació solar directa 
comparat amb el recorregut solar diari.  
Exposició solar [%] = temps durant el qual el mur rep radiació 
directa [h] / recorregut solar [h]  
El flux rebut depèn del clima, la posició del mur (orientació e 
inclinació) i ombrejat. 

 
 
 
 
 
Es realitza l'estudi solar detallat dels trams de façana representatius identificats en l'anterior 
l'estudi solar de les façanes de l'edifici: 

 
 
FAÇANA c/ Mestres Casals i Martorell. Orientació SO 
FAÇANA c/ Fonollar.   Orientació E 
ALLOTJAMENTS.    Orientació SE i SO 

 
ESTUDI EXPOSICIÓ SOLAR. FAÇANES 
Programa archiWizard v3.2 

 
Es quantifica la incidència solar en els façanes objecte d'estudi per tal de determinar els 
punts amb una major exposició i analitzar detalladament l'efecte sobre el pla de la façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA c/ Mestres Casals i Martorell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA c/ Fonollar 

 
ESTUDI RECEPCIÓ SOLAR.  
Programa archiWizard v3.2 

 
Simulació de recepció solar sobre una superfície vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSE PROTECCIÓ 
FAÇANA c/ Mestres Casals i Martorell   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSE PROTECCIÓ 
FAÇANA c/ Fonollar 



1. ESTUDI SOLAR 
 
Les obertures dels allotjaments queden enretirades 1m respecte a la façana. S'evita l'entrada de sol a l'estiu i es permet 
l'aprofitament solar a l'hivern, tant en la façana amb orientació SE com SO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ESTUDI RECEPCIÓ SOLAR. ALLOTJAMENTS. orientació SE 
      Programa archiWizard v3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ESTUDI RECEPCIÓ SOLAR. ALLOTJAMENTS. orientació SO 
      Programa archiWizard v3.2 
  



2. ESTUDI ENERGÈTIC 

 
S'estudia la incidència en la demanda energètica de la col·locació d'un element de protecció 
solar compost per lames fixes horitzontals situat entre les pales verticals de la façana del 
Casal.  
Es quantifica l'estalvi energètic conjunt que representa la col·locació de la protecció solar 
(v1), respecte a una situació previa (v0) amb una protecció de pales verticals i una situació 
inicial sense cap mena de protecció (00). 

 
Es realitza la simulació energètica dels espais als que donen servei els trams de façana 
representatius identificats en l'anterior l'estudi solar de les façanes de l'edifci: 
 
2.1_Aula d'informàtica. Planta primera. Orientació SO 
2.2_Tallers. Planta primera.  Orientació E 

 

 
ESTUDI RECEPCIÓ SOLAR.  
Programa archiWizard v3.2 

 
Simulació de recepció solar sobre una superfície vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMB PALES VERTICALS 30x10cm cada 60cm 
FAÇANA c/ Mestres Casals i Martorell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMB PALES VERTICALS 30x10cm cada 60cm +  
LAMES HORITZONTALS DE 12cm CADA 20cm 
FAÇANA c/ Mestres Casals i Martorell  

 

 

2.1_Aula d'informàtica. Planta primera. Orientació Sud Oest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primera Programa HULC. Imatge del model de local objecte d'estudi. 

 
 

Mesures de millora 

Les dades extretes de la simulació energètica de l'espai objecte d'estudi ( aula d'informàtica. 
P1) confirmen quantitativament la reducció en la demanda conjunta (calefacció+refrigeració) 
amb una primera mesura de millora (V0) basada en la col.locació de pales verticals de 
30x10cm en tota l'alçada de cos de PB+P1 del Casal.  
S'assoleix un estalvi en la demanda conjunta del 25% i el 36% en la demanda de 
refrigeració. 

Amb l'estudi de recepció solar sobre una superficie vertical situada en el punt mès exposat de 
la façana que dona servei a aquest local es determina la necessitat de afegir un element de 
protecció solar per tal de minimitzar la incidència solar en les hores centrals del dia. Aquesta 
mesura de millora (V1) està basada en la col.locació de lames fixes horitzontals de 12cm 
d'amplada cada 20cm situades entre les pales verticals. No cobriran complertament la façana 
per permetre les visuals exteriors. 
S'assoleix un estalvi en la demanda conjunta del 49% i el 71% en la demanda de 
refrigeració. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2. ESTUDI ENERGÈTIC 

 
 
 
 
 
2.2_Tallers. Planta primera. Orientació Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primera Programa HULC. Imatge del model de local objecte d'estudi. 

 
 
 
 

 

Mesures de millora 

Les dades extretes de la simulació energètica de l'espai objecte d'estudi ( tallers. P1) 
confirmen quantitativament la reducció en la demanda conjunta (calefacció+refrigeració) 
amb una primera mesura de millora (V0) basada en la col.locació de pales verticals de 
30x10cm en tota l'alçada de cos de PB+P1 del Casal.  
S'assoleix un estalvi en la demanda conjunta del 24% i el 36% en la demanda de 
refrigeració. 

Amb l'estudi de recepció solar sobre una superficie vertical situada en el punt mès exposat de 
la façana que dona servei a aquest local es determina la necessitat de afegir un element de 
protecció solar per tal de minimitzar la incidència solar en les hores centrals del dia. Aquesta 
mesura de millora (V1) està basada en la col.locació de lames fixes horitzontals de 12cm 
d'amplada cada 20cm situades entre les pales verticals. No cobriran complertament la façana 
per permetre les visuals exteriors. 
S'assoleix un estalvi en la demanda conjunta del 66% i el 80% en la demanda de 
refrigeració. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESTUDI RECEPCIÓ SOLAR.  
Programa archiWizard v3.2 

 
Simulació de recepció solar sobre una superfície vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB PALES VERTICALS 30x10cm cada 60cm 

FAÇANA c/ Fonollar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB PALES VERTICALS 30x10cm cada 60cm +  
LAMES HORITZONTALS DE 12cm CADA 20cm 
FAÇANA c/ F  

 



MA 3.4. Estratègies actives per la reducció del consum energètic

Zonificació i sectorització ambiental.

S'identifiquen 3 àmbits climàtics diferents que permet la gestió eficaç de les instal lacions: Casal, Sala i
Allotjaments.

Sistema de control, gestió de consignes i seguiment de consums d'energia i telegestió, monitoritzant l'edifici
per l'ús de recursos naturals.

Il luminació
S'assoleix un consum d'enllumenat artificial <25kWh/m2any, LED, afavorint il luminació natural per patis,
ajustant el nivell lumínic per l'ús: circulacions 100lux / resta 300lux i amb una autonomia lumínica > 65%.

Planta Baixa Planta Primera
Mapa Factor d'iluminació (DF). Programa ArchiWIZARD v3.2

Climatització dels espais.
En tots els espais del Casal es realitza la renovació de l'aire amb un sistema de doble flux i recuperador de calor
amb un rendiment >75%. El seu condicionament tèrmic es realitza amb fancoils en els espais i climatitzadora
independent per la Sala Polivalent.
La calefacció/refrigeració en els allotjaments es realitza mitjançant sistema VRV. L'admissió d'aire es realitza per
les façanes i l'extracció per les cambres humides.

Renovables.
Es situen captadors solars tèrmics en la coberta per la producció d'ACS dels allotjaments, i plaques fotovoltaiques
per autoconsum del Casal
En la coberta es pot ubicar 75m2 de mòduls fotovoltaics (50unitats. 250Wp / policristal lí), amb una potència
global de 11,3kWp(50ºC) sent el 100% de la potencia instal lada d'enllumenat artificial.

Amb les mesures d'eficiència energètica adoptades en els sistemes i equips es redueix el consum d'energia
primària de 50 65kWh/m2any, cobrint 50 kWh/m2any amb renovables in situ, resultant una qualificació
d'eficiència energètica A.

MA 3.5. Cicle de vida dels materials

En la construcció del nou edifici s'utilitzaran materials i sistemes constructius que afavoreixen el seu muntatge
en sec assegurant un dimensionat ajustat, un termini d'execució curt, evitant molèsties, l'excés de producció de
residus i consum d'aigua en la fase d'obra i fàcil reciclabilitat, amb un baix impacte ambiental i un mínim
manteniment, fent servir productes que disposin de DITE / DAP:
S’utilitzen materials reciclats en l'acabat de cobertes i fonamentació.
Els aïllaments son panells de llana mineral.
Les fusteries exteriors son de fusta.
La utilització de sistemes de muntatge en sec en la construcció de les divisòries interiors verticals facilita la
flexibilitat i canvi d'ús de l'edifici, a més de minimitzar el consum d'energia i aigua en la seva fabricació i un
aprofitament del 100% dels materials.
Els sostres acústics son de panell de fibra vegetal.
Els revestiments verticals i fusteries interiors son de fusta.

MA 3.6. Cicle de l'aigua
En la coberta enjardinada s'utilitza una làmina retenedora drenant que permet l'aprofitament de l'aigua de pluja
captada a la coberta pel reg de l'enjardinament.
Es minimitza el consum d'aigua col locant reductors de cabal en aixetes i la utilització de inodors de baix consum.
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